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G R A N D E E N T R E V I STA

Américo Jacinto Ferreira presidente da direcção do Corpo de
Dadores Benévolos de Sangue do Concelho de Coruche.
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EDITORIAL

Histórias! Umas sérias, outras
de escárnio e mal dizer.
Assumidamente do Benfica

O Engenheiro Sócrates

O PEC
Não vou falar muito no PEC, porque
já quase toda a gente expressou a sua
opinião! Mas considero que o PEC vai
continuar a encher os bolsos de muita
boa gente, e a esvaziar os de quem a
muito custo lutam seriamente para sobreviver. Porque o conceito de vida melhor
já há muito se perdeu! Hoje não se vive,
sobrevive-se…
Pedro Passos Coelho
Desde miúdo que me lembro de Pedro Passos Coelho na política. Penso que
agora o PSD vai mudar, mudar para melhor. No entanto, esperemos que os dinossauros do partido não lhe façam o mesmo
que fizeram a Luís Filipe Menezes. Isto
é, miná-lo a seu belo prazer.
E esperemos que os derrotados sejam
fiéis e que o apoiem, não só na liderança
do partido mas quem sabe, num futuro
próximo, na liderança do país que a todo
o gás caminha para o precipício!

Ao que tudo indica, o engenheiro Sócrates está envolvido noutra polémica,
quando era deputado na Assembleia da
República em regime de exclusividade,
entre Outubro de 1988 e o final de 1990.
Em causa estará uma violação do
regime de exclusividade da Assembleia
da República, por parte de José Sócrates,
ao ter assinado projectos na qualidade de
engenheiro técnico da Câmara Municipal
da Guarda.
Segundo o jornal diário onde vem
esta notícia, o nosso Primeiro-ministro
era tão bom profissional que foi advertido várias vezes por falta de qualidade a
acompanhamento nos projectos, o que
fez com que fosse afastado pela autarquia
da direcção de obras particulares.
Não quero, nem gosto de estar sempre a atirar pedras ao PM, mas daqui a
pouco está envolvido em mais escândalos do que o Primeiro-ministro italiano
Silvio Berlusconi. A diferença é que os
deste são escândalos com mulheres e não
com dinheiros públicos.
Por isso senhor Primeiro-ministro,
aceite um conselho de um leigo. Demita-se! Se fizer o mandato até ao fim, a factura que nós contribuintes iremos pagar,
será superior do que se tivermos de pagar
eleições antecipadas.

Sou do Benfica, não sou “doente”,
não tenho um azulejo em casa a dizer
“um bom chefe de família é do Benfica”,
nem tenho um autocolante no vidro do
meu carro a dizer “saiam da frente sou
do Benfica”. Não grito, não brigo, fui
uma vez ao estádio novo e duas mãos de
vezes ao antigo.
Socialmente vejo futebol na TV. Em
casa dispenso. Mas gosto de brincar com
os amigos e mandar umas piadas quando
o Sporting perde e o SLB obviamente,
vence. Agora não tolero é que uma pessoa que brinque e que manda piadas não
aceite uma brincadeira de um amigo.
Quando, meus amigos, metemos o
nosso clube à frente de uma amizade, aí
paciência, uma das coisas deixa de fazer
sentido e pelos vistos é a amizade.
O Boom das redes sociais
Comem connosco à mesa, vão connosco para o trabalho, andam nos nossos
bolsos, quando vamos à casa de banho
ficam à porta!
Aderi às redes sociais, se me perguntarem se sou viciado? Não tanto como
nos cigarros, mas dispenso uma boa parte
do meu tempo.
Descobri velhos amigos, não encontrei novos porque não sou muito aberto a
estranhos!

Tenho uma quinta virtual, já tive uma
cidade e um café. Agora fico-me só pela
quinta, porque num país como o nosso
faz mal trabalhar muito. Quanto mais se
trabalha mais impostos se paga!
No Jornal de Coruche deste mês
No JC temos uma grande entrevista
com Américo Ferreira, presidente do
Corpo de Dadores Benévolos de Sangue
de Coruche, na instituição há mais de 30
anos e como presidente há 15. Queixa-se
da falta de apoios.
Também fomos limpar Portugal e entrevistamos a vereadora Fátima Galhardo.
Dedicamos ainda um especial ao Moto Clube SACHO, uma associação do
nosso concelho virada para o desporto
motorizado.
Paulo Fatela apresenta-nos Anabela
Couto uma artesã que pinta sobre têxtil,
cerâmica e madeira.
Joaquim Mesquita actualiza o panorama da tauromaquia nacional.
Boa leitura e até para o mês que vem!

____
José António Martins
Director do Jornal de Coruche

www.ojornaldecoruche.com • geral@ojornaldecoruche.com • tlm. 91 300 86 58
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G R A N D E E N T R E V I STA
Este mês o Jornal de Coruche esteve à conversa com Américo Jacinto Ferreira,
presidente da direcção do Corpo de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho de Coruche.
Américo Ferreira tem dedicado grande parte da sua vida a esta causa,
orgulha-se dos mais de três mil dadores que o CDBSCC tem inscritos e lamenta a falta de apoios
à instituição, nomeadamente da autarquia.
Jornal de Coruche (JC) –
Desde quando existe o Corpo
de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho de Coruche
(CDBSCC)?
Américo Ferreira (AF) – O
CDBSCC foi fundado a 7 de
Julho de 1967 e ao longo de quase quarenta e três anos de existência, tem contado sempre com
o incansável apoio de voluntários
na luta contra a falta de sangue
nos hospitais, e sentimos a gratidão daqueles que sofrem e sofreram e aprendemos diariamente a valorizar todo o trabalho
daqueles que com nada, ou muito
pouco fazem por lutar pela melhoria da saúde dos portugueses e
muito particularmente os habitantes do concelho de Coruche.
JC – Concretamente, qual o
principal objectivo do CDBSCC? É a colheita de sangue?
AF – Sim. A actividade da
associação tem como principal
objectivo a realização de colheitas de sangue, mas isso é o culminar de um trabalho elaborado
antecipadamente que passa pela
marcação um ano antes da toda a
actividade a realizar assim como
a convocatória dos dadores, a publicidade das sessões de colheita
por zona específica de dadores
próximos da localidade de sua
residência, pedido de instalações
que obedeçam a critérios rigorosos de higiene e gestão de situações de risco e no atendimento
diário ao apoio a todos aqueles
associados ou não, que necessitem da nossa intervenção seja ela
junto dos hospitais, seja ela ainda
apoiando-os na obtenção do direito à isenção de taxas moderadores nos serviços públicos de
saúde, assim como explicando

sempre que necessário a legislação existente.
JC – O CDBSCC trabalha
directamente com Instituto
Português do Sangue?
AF – Sim, mas também com
o Hospital do Espírito Santo de
Évora em dádivas de sangue total e com o Centro de Histocompatibilidade do Sul desde que nos
seja solicitado, ou que haja uma
referência, já que o concelho de
Coruche foi um dos primeiros a
aderir ao registo de dadores de
Medula Óssea e até ao momento
foram registados mais de 1200
candidatos a potenciais dadores de
medula óssea, e alguns já foram
contactados por serem compatíveis com um ou mais doentes.

JC – Como é feito o reencaminhamento das colheitas para os hospitais?
AF – Uma das missões do
Instituto Português do Sangue é
coordenar e orientar a nível nacional toda a actividade relacionada com a transfusão de sangue
desde a colheita à sua distribuição pelos hospitais públicos e
privados.
Outra das missões é a monitorização das reservas de sangue
em tempo real o que permite ter
uma informação das necessidades de recolha e consumo de todos os serviços de Imunohemoterapia existentes em Portugal.
JC – Financeiramente como subsiste o CDBSCC?

AF – É muito difícil conseguir o equilíbrio e manter as contas em dia, as dificuldades financeiras são constantes, as exigências de informações solicitadas
por associados obriga-me a estar
sempre disponível e por isso tenho necessidade continuadamente de fazer formação para melhor
responder ao desafio, mas com
grande dificuldade tenho e temos
conseguido.
Os apoios provém de alguns
associados benfeitores que pagam quotas ou donativos de 20 a
30 euros ano, mas que grande
parte já não cumpre, a não ser
quando de nós precisam e também algumas empresas instaladas no Concelho de Coruche que

ainda nos atribuem pequenas
verbas e que têm e são indispensáveis à nossa sobrevivência.
Ao contrário do que algumas
pessoas afirmam e sendo eles de
uma moralidade insuspeita, ninguém no CDBSCC recebe qualquer importância pela sua colaboração voluntária, seja ela em
forma de salário ou outro.
JC – De que forma a autarquia apoia o CDBSCC?
AF – Não nos apoia. Mas tem
existido algum apoio das Freguesias do Biscainho, Branca, Couço, Erra, Fajarda e Lamarosa que
no total não chega aos 1000 euros ano.
JC – E de que forma o Estado, neste caso o ministério da
Saúde apoia instituições como
esta?
AF – Os apoios financeiros
que recebemos do Estado vêm
todos do Instituto Português do
Sangue e estão legislados pela
Portaria n.º 720/2007 de 11 de
Junho. As associações ou grupos
de dadores devidamente legalizados entregam até 30 de Maio
no ano anterior a que se refere o
projecto e que inclui o objectivo
a conseguir, assim como os valores referentes à actividade dos
últimos três anos.
> continua na página seguite
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G R A N D E E N T R E V I STA
> continuação da página anterior

Américo Jacinto Ferreira, presidente da direcção do CDBSCC
O projecto elaborado com o
pedido de financiamento, estando de acordo com os pressupostos exigidos pela legislação, o
IPS aprovará as despesas de funcionamento de cada associação
atribuindo um valor a cada rubrica, atendendo à verba disponível
que poderá ir até 90% do valor
solicitado.
Estamos no segundo trimestre de actividade do ano de 2010
e já com 7 sessões de colheita realizados e 602 dadores atendidos,
ainda não sei qual o valor que foi
aprovado, ou quando recebemos
o que dificulta a gestão adequada
do CDBSCC.
JC – Quantos de dadores de
sangue existem no concelho de
Coruche?
AF – Os dadores inscritos são
no total 3016, distribuidos pelas
seguintes localidades:
Azerveira
81
Branca
225
Biscainho
236
Carapuções
100
Coruche
1097
Couço
519
Erra
110
Fajarda
215
Frazão
73
Lamarosa
269
Santana do Mato
91
JC – Qual a faixa etária
desses dadores?
AF – 18 - 25 anos = 8%
26 - 45 anos = 56%
46 - 65 anos = 36%
JC – Acha que os jovens
ainda têm pouca sensibilidade
para esta causa?
AF – Não, poderão estar um
pouco desinteressados desta actividade solidária, mas quando são
chamados respondem positivamente, aliás como aconteceu
muito recentemente, mas mesmo
assim precisamos de mais participação a fim de se aumentar as
dádivas de sangue em no concelho de Coruche.
JC – As colheitas de sangue
não são só feitas em Coruche,
também se realizam em algumas freguesias, quantas colheitas fazem por ano e que volume de sangue representam?
AF – O CDBSCC programa
em Julho de cada ano em colaboração com o Centro Regional de
Sangue de Lisboa do Instituto
Português do Sangue o mapa de
colheitas a realizar para o ano
seguinte e para todo o Concelho.
Em Novembro realizamos o
mesmo procedimento com o Hospital do Espírito Santo de Évora
consoante a necessidade de apoio
aos doentes de Coruche com cirurgias programadas no Hospital
Infantil São João de Deus e a nós
recorrem.

Também apoiamos em termos
organizativos outros grupos ou
núcleos de dadores em Concelhos limítrofes que nos têm solicitado. Promovemos actividades
de sensibilização junto das escolas a jovens de uma faixa etária
16 a 18 anos e se as condições
assim o permitirem realizamos
também sessão de colheita de
sangue, e o exemplo recente foi o
que aconteceu na Escola Profissional de Coruche em 3 e 5 de
Março. Neste ano estão previstas
26 sessões de Colheita de sangue, na maioria das localidades
do Concelho de Coruche e com
início a 10 de Janeiro e terminando a 12 de Dezembro
Em de termos de quantidade,
em unidades, os números oficiais
dizem-nos que se colhe anualmente mais de 4000 unidades de
sangue no Concelho de Coruche.
JC – O CDBSCC, trabalha
só com dadores de sangue, ou
também com dadores de medula óssea?
AF – Principalmente com dadores de sangue e sempre que
necessário com o Centro de Histocompatibilidade do Sul.
O CDBSCC foi um dos primeiros grupos de dadores de sangue do País a aderir ao Registo
Nacional de Dadores de Medula
Óssea, e seguindo o princípio de
solidariedade humana sempre nos
consideramos na primeira linha
no apoio humanitário.
JC – Um dador de sangue é
privilégio nos hospitais?
AF – Não, há alguns Hospitais que facilitam a visita a familiares fora do horário programado mas sempre de acordo com o
regulamento interno da instituição de saúde.
JC – Quais as características que uma pessoa deve ter
para ser dador de sangue, ou
de medula?
AF – Ter entre 18 e 65 anos
para dadores de sangue (até 60
anos se for a primeira vez)
Ter entre 18 e 45 anos para
dadores de medula óssea
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Ter hábitos de vida saudável
Ter peso mínimo de 50 kg
Não ter recebido uma transfusão de sangue desde 1980
Encontrar um dador compatível é uma tarefa muito difícil,
visto sermos genéticamente muito diferentes.
Apenas 25% dos doentes tem
um dador familiar compatível,
portanto qualquer um de nós pode responder às 75% de hipóteses de cura de um doente.
Para muitos dos doentes o
transplante de medula óssea é a
única esperança de vida.
JC – Pessoas que anteriormente tenha tido várias doenças, poderá ser dador?
AF – Todo o candidato a dador de sangue é sempre sujeito a
um inquérito rigoroso sobre o seu
estado de saúde, mediante normas científicas e conduzido por
um médico que fará a sua triagem clínica analisando o seu estado geral de saúde, procurando
salvaguardar o seu bem-estar e o
do receptor.
JC – Em sua opinião, como
se justifica a falta de sangue em
alguns hospitais?
AF – Na verdade houve num
passado recente algumas medidas administrativas que prejudicaram a promoção da dádiva de
sangue e isso traduziu-se nas presenças nas colheitas de sangue,
assim como os critérios médicos
bastante exigentes.
Mas temos que ter em conta
que a colheita de uma dádiva de
sangue não é uma actividade sazonal mas sim permanente e não
se pode pensar só em ternos de
poupança de recursos financeiros, há outros valores que terão
existir e de ter presente e pelo
que sei estão a ser tomadas contra medidas para não se repetir
tais situações.
JC – Acha que existe má
gestão dos stocks?
AF – Não, hoje sabemos
quanto se colhe e quanto se gasta, isto é, existe um programa
informático que permite monito-

rizar em tempo real o sangue disponível em qualquer hospital,
existindo sempre uma reserva
estratégica que neste momento
ronda os sete dias e que poderá
aumentar ou diminuir consoante
as situações.
Só para ter uma noção da realidade o consumo de sangue durante o início do ano foi:
Janeiro – 1010 unid./dia
Fevereiro – 1054 unid./dia
Veja-se por estes números a
necessidade constante de apelar-mos a dádiva de sangue.
JC – Gostaria de deixar algum apelo, para as pessoas
assim como eu, perderem o
medo ou o complexo de dar
sangue?
AF – Ao longo do meu percurso de mais de 30 anos nesta
actividade humanitária tenho
escutado que há alguns candidatos se refugiam na afirmação
de que só dão sangue quando
alguém próximo precisar?
Ou que têm medo das agulhas?
A isso apenas poderei lembrá-lo de que um dia pode precisar de sangue e será alguém
desconhecido para si que o ajudará.
Em situações de catástrofe,
geralmente não falta o sangue.
A carência real, muitas vezes
dramática, sente-se no dia-a-dia
dos serviços de sangue.
Na verdade o que se pretende
é que o sangue espere pelo doente e não o doente espere pelo sangue. Depois da primeira experiência em dar sangue, desaparecem todos os receios e ficamos
felizes para salvar mais uma vida.
JC - Quais são as suas perspectivas quanto ao futuro do
Corpo de Dadores Benévolos
de Sangue do Concelho de Coruche?
AF -Reconheço que eu estou
há demasiado tempo a lutar para
que as colheitas de sangue continuem nesta região ao sul do
Ribatejo, mas nestas condições
está a tornar-se demasiado exigente e não me vejo com as mínimas condições para continuar à
frente dos destinos do CDBSCC.
Aproveito a oportunidade de
convidar jovens que queiram
colaborar ou integrarem o corpo
directivo neste ano de 2010 em
que se irão realizar eleições para
um novo triénio de 2010/2013,
basta se dirigir a nós demonstrando esse desejo que darei toda a colaboração para que Coruche continue ao mais alto nível
da defesa do direito à vida.
___
Entrevista por:
José António Martins

COMUNICADO

Basta de insegurança!
É preciso fazer cumprir a Lei!
A insegurança, as agressões físicas e verbais são uma realidade nas escolas
de Coruche.
No dia 18 de Março, uma auxiliar da Escola de Vale Mansos foi barbara e
cobardemente agredida, tendo sido transportada em estado grave para o
Hospital Distrital de Santarém.
Tem havido agressões físicas a alunos nas várias escolas de Coruche e
agressões verbais e ameaças físicas aos Professores. Basta!
Todos sabem quem pratica os actos criminosos de violência e coacção,
alguns elementos da etnia cigana, que vêm os seus subsídios sociais serem cortados devido ao não cumprimento dos requisitos legais para poderem ser
apoiados, nomeadamente às famílias de jovens que têm de frequentar a escola
e não o fazem.
O Agrupamento Escolar de Coruche criou um projecto específico para os
alunos dessa etnia, para a sua integração e eles não aderem. Onde está a
CPCJ?
As Escolas pelo simples facto de terem de cumprir a Lei, vêm os funcionários
ameaçados, os professores têm medo, as crianças e jovens não querem ir à
escola. O medo e o terror instalaram-se nas nossas escolas!
Onde estão a Autoridade e as Forças de Segurança? Estão sem efectivos permanentes e meios legais para poderem fazer cumprir a Lei e dar segurança
efectiva aos cidadãos, aos alunos, aos professores, às famílias. Politicamente
não lhes é dado força! Ninguém se queixa com medo e o ministério público não
pode actuar.
Onde está a Câmara Municipal de Coruche? O MIC nas últimas eleições
defendeu a criação de um corpo de Policia Municipal e acções concretas para
aumentar a segurança, como o estabelecimento de um contrato local de segurança com o Estado.
Sabíamos que esta situação iria acontecer e vai piorar se nada for feito! É
preciso dar segurança a quem toma decisões e é preciso ser firme e enérgico
no cumprimento da lei.
É aqui que o Estado de Direito é posto em causa, pelo que é preciso agir já!
Não podemos permitir que a justiça se torne popular e caia na rua com os
cidadãos a terem de zelar pela sua própria segurança.
O MIC - Movimento Independente de Cidadãos por Coruche apela ao Executivo Municipal que tome decisões excepcionais para apoiar o Agrupamento
Escolar e a GNR no cumprimento da sua missão e da legalidade.
O MIC já solicitou no órgão onde se encontra eleito uma reunião de emergência com o Sr. Presidente da Assembleia Municipal e apela à união de todos
os líderes autárquicos no sentido de coordenar acções e esforços para dar segurança à população de Coruche e punir os criminosos.
O MIC fará chegar esta informação e o pedido de acções e medidas eficazes
ao Sr. Presidente da Autarquia de Coruche, ao Sr. Governador Civil de Santarém, ao Sr. Comandante Geral da GNR, aos diversos grupos parlamentares da
Assembleia da República, ao Sr. Ministro da Administração Interna, ao Sr.
Primeiro-ministro e ao Sr. Presidente da República.
É fundamental que a população de Coruche se una em torno de um objectivo vital para a nossa vivência em sociedade, a Segurança!
MIC – Movimento Independente de Cidadãos por Coruche
www.miccoruche.org • info@miccoruche.org • Tm 960 240 665
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VENTOS DA HISTÓRIA
A 26 de Março, por ocasião
da promoção do monumento
aos mortos da guerra do
Ultramar no Porto.

As últimas campanhas militares ultramarinas portuguesas –
ultramarinas porque se desenrolaram em terras onde os portugueses se estabeleceram além-mar – tiveram início no Estado
Português da Índia, em 1954,
quando se reforçou aquele território militarmente, por a ameaça
assim o justificar; continuaram
em Angola com o deflagrar do
terrorismo, em 1961, e na Guiné
e Moçambique, respectivamente
em 1963 e 1964, com o início da
guerrilha. Pelo caminho ficou a
mesquinha ocupação da fortaleza de S. João Baptista de Ajudá, pelo Daomé, em 1 de Agosto
de 1961 – facto de que já ninguém se deve lembrar – e o reforço de todos os restantes territórios, como precaução, havendo
a registar uma séria alteração da
ordem pública, em Macau, em
1966, no auge da revolução cultural maoísta.
Directa ou indirectamente
ligados a todos estes eventos, foi
ainda necessário intervir ou fazer
face, aos acontecimentos resultantes da secessão do Catanga,
entre 1960 e 1963; à guerra do
Biafra, entre 1967 e 1970 e ao
bloqueio do canal da Beira, por
parte da Inglaterra a partir de
Janeiro de 1966, na sequência da
independência unilateral da Rodésia.
Na Metrópole europeia teve
ainda que se fazer frente, a partir
dos anos 70, a um conjunto de
atentados violentos e propaganda
subversiva, por parte de algumas
organizações clandestinas de orientação comunista e que visavam protestar e, objectivamente,
prejudicar o esforço de guerra
em que a nação estava empenhada.
A soberania portuguesa terminou de forma dramática em
Goa, Damão e Diu, em 19 de Dezembro de 1961, após ocupação
“manu militari” do nosso território, por parte da União Indiana,
resultante de uma vergonhosa
invasão militar, sem declaração
de guerra, à revelia do Direito
Internacional e do normal convívio entre povos do século XX,
e sem que a mais pequena réstia
de razão o justificasse. Malditos
sejam os que tal acto instigaram
e executaram e para sempre
assim fiquem!
A luta nas restantes frentes
desenrolou-se, vitoriosamente,
em termos de guerra de guerrilha
de baixa intensidade, até que os
acontecimentos ocorridos em
Lisboa, em 25 de Abril de 1974,

O 25 de Abril, o Ultram
quebraram psicologicamente a
vontade de continuar a luta.
A extrema incompetência e
ingenuidade com que os autores
do golpe de Estado então ocorrido, actuaram, fez com que rapidamente o poder caísse na rua;
lançou o país no caos político,
económico, social e financeiro,
quebrou a disciplina e a confiança nas FAs e fez desmoronar
todo o aparelho político/militar
nas quatro partes do mundo onde
flutuava a bandeira das quinas.
O resultado foi a outorga do
poder às forças marxistas – e só a
essas – do poder político em todo
o ultramar de uma forma atribiliária, o que impediu qualquer
tipo de autodeterminação minimamente organizada e que respeitasse fosse o que fosse. As
independências surgiram assim,
de qualquer maneira e em catadupa, por todo o ano de 1975 o
que resultou, durante décadas,
nas abominações mais indescritíveis. Macau foi excepção a
esta debácle, não porque o desvario que corria em Lisboa o
quisesse, mas porque a China
milenar impôs a sabedoria dos
antigos.
Na parte europeia de Portugal, chegou-se nesse ano às portas da guerra civil, evitada “in
extremis” por alturas de 25 de
Novembro.
Timor ficou ainda a pairar
como uma chaga viva na consciência nacional, durante os
anos que durou a ocupação indonésia, ocupação essa de que
nós fomos, senão os únicos, pelo
menos os principais responsáveis. O que se passou por causa
disso, na sociedade portuguesa
assemelhou-se a uma catarse de
expiação de culpas, colectiva.
O período histórico em que
tudo isto se passou, entre Abril
de 74 e Novembro de 75, foi um
tempo muito curto, mas olhando
para toda a História de Portugal,
não vislumbro nenhum outro de
tanta ignomínia e que tantos danos causasse.
Assim regressámos às fronteiras medievais europeias sem
lustre e sem glória, depois de
uma debandada de pé descalço –
como lhe chamou o insuspeito
António José Saraiva.
A Nação dos portugueses não
merecia que as coisas se tivessem passado desta maneira.
Muito menos o cerca de milhão de homens que combateram
abnegadamente nos quatro continentes e mares em que o território nacional de então, se espa-

lhava e que carinhosamente foram apelidados de os “melhores
de todos nós”.
Não mereciam estes, nem os
anteriores que lutaram por ideias
e interesses que fazem parte da
matriz nacional portuguesa desde a I Dinastia e, objectivamente,
combateram durante 600 anos –
tantos quanto durou a diáspora
portuguesa. Esta é a primeira reflexão que vos proponho: nós não
andávamos nisto há meia dúzia
de dias, não o fizemos de animo
leve e tal nunca teve a ver com
regimes, pessoas, interesses de

cionarem com os outros povos
que explica a especificidade da
colonização portuguesa e o modo como organizávamos e sentíamos os nossos territórios e as
gentes que sempre procurámos
integrar na coroa portuguesa e
não descriminar.
A segunda reflexão que vos
queria propor tem a ver com a
escala dos ataques exteriores de
que Portugal foi sujeito, que desembocaram nestas companhias,
e que modernamente foram explicados pela falácia dos “Ventos
da História”.

poder estar em guerra com vários
países e como Rei de Portugal,
poder gozar a paz. E foi assim que
passámos a ser atacados por povos
do centro e norte da Europa.
Os judeus, que tinham sido
bem tratados em Portugal até D.
Manuel I, passaram a guardar
inimizade a Portugal após a sua
expulsão, em 1496 e posterior
perseguição pela Inquisição.
No século XX, a URSS tornou-se nossa inimiga política,
por razões ideológicas e nunca
perdoou ao estado português o
facto de ter ajudado a derrotar as

grupo ou sistemas políticos. Não
foi uma ideia de um qualquer rei
louco; de corsários, ou aventureiros; de “lobies” económicos
ou interesses mesquinhos.
Foi obra de toda a Nação – da
Coroa, dos Nobres, do Clero e do
Povo e teve uma ideia transcendente como referência; a globalização espiritual do império de
nosso Senhor Jesus Cristo, através da Terceira Pessoa da Trindade, o Espírito Santo.
É tudo isto e a maneira superior dos portugueses em se rela-

Basicamente desde o início
da Nacionalidade até à perda da
independência, em 1580, Portugal contou apenas com dois inimigos que se podem classificar
de clássicos: a Moirama e Castela; tendo de se fazer ainda frente, a partir do século XV à guerra de corso movida principalmente por franceses e ingleses.
Porém, a partir do domínio
filipino Portugal veio a herdar todos os inimigos da coroa espanhola, pelo simples facto de Filipe I como Rei de Espanha não

forças republicanas durante a
guerra civil espanhola. Isto significa o empenho que colocou no
apoio à auto determinação dos
povos e o anti colonialismo (leia-se dos povos que estavam debaixo do domínio político das
nações da Europa Ocidental e
apenas dessas) – e entre estas
estavam englobados os territórios portugueses.
Conceito este que tinha sido
posto em marcha após o fim da II
GM e do início da Guerra Fria,
de que passou a ser uma forma
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ar e os nossos mortos
indirecta de a travar. A este desiderato juntaram-se os EUA, a
fim de tentarem subtrair os novos
estados ao controlo da União Soviética, ganharem acesso a fontes
de matérias-primas e por preconceito político/social, já que eles
próprios tinham sido uma colónia.
Chamaram a isto os “Ventos
da História”, que tinham muito
mais a ver com a substituição de
soberanias do que com a autodeterminação dos povos. E hãode, V.Exas, fazer o favor de reparar, que os ventos da história, são

Foi isso mais uma vez que
aconteceu no Ultramar a partir de
1954, e já é tempo de nós todos
termos noção da realidade dos
factos e não dos mitos e falácias
que nos quiseram e querem vender. Portugal tinha, ao tempo em
que começaram a ocorrer os
eventos que descrevemos, poder
efectivo – político, diplomático,
económico, financeiro, psicológico e militar; vivia uma paz
social e dispunha de uma liderança forte, patriótica e competente, que se dispôs, altaneira, a
defender as suas gentes e patri-

sempre soprados por quem tem o
poder na altura, no sentido dos
seus interesses e não por causa
dos eventuais princípios filantrópicos que proclamam.
Portugal tem sido amiúde
vítima, destes “ventos”, por uma
razão muito simples: as grandes
potências do mundo jamais perdoaram a uma pequena potência
como Portugal, se tenha alcandorado a tão grande grandeza histórica e territorial e sempre que
puderam, aproveitaram-se das
circunstâncias para nos depradar.

mónio e a vender cara a pele.
Nenhum bom português pode
condenar esta atitude.
E foi assim que cerca de um
milhão de homens foi ocupar
sucessivamente os seus postos de
combate, naquilo que constituiu,
sem sombra de dúvidas, a melhor
campanha efectuada desde os
tempos do Sr. D. Afonso de Albuquerque, chegando-se a combater
simultaneamente em três teatros
de operações de uma extensão
enorme, separados entre eles e a
Metrópole – que era a base logís-

tica principal – por milhares de
quilómetros, sem generais ou
almirantes importados – o que já
não sucedia, note-se, desde Alcácer Quibir – e fazendo-o vitoriosamente com a excepção já
referida do Estado da Índia, devido à esmagadora desproporção
de forças em presença. Mesmo
assim fizemos frente com sucesso a 10 anos de malfeitorias da
União Indiana, não foi coisa de
somenos!
Todo este esforço foi feito
sem qualquer disrupção política,
social ou financeira; mantendo-se o desenvolvimento económico sempre a subir e de forma sustentável, em todos os territórios
do Minho a Timor; sem qualquer
tipo de ruptura logística, casos de
indisciplina notórios e com uma
taxa de desertores (incluindo as
tropas negras), que não encontra
paralelo em nenhuma campanha
contemporânea.
Até ao 25 de Abril de 1974,
os batalhões embarcaram todos
completos e em boa ordem de
marcha!.... E lembro que antes de
embarcarem, permitia-se que os
militares fossem a casa despedir-se dos familiares durante 10 dias.
Foi pois todo um povo irmanado de um mesmo ideal e sentir,
que aguentou firme e estoicamente, anos e anos de campanhas e sacrifícios. E se eram os
combatentes que na linha da
frente aguentavam os embates da
guerrilha, eram as suas famílias
que na retaguarda, suportaram os
sacrifícios e a incerteza que as
frentes de combate implicavam.
Neste âmbito há que fazer uma
menção especial às mulheres
portuguesas.
Se é certo que aos expedicionários cabia sofrer as agruras
da campanha, que não poucas
vezes lhes causavam ferimentos
ou a própria morte, foi a mulher
portuguesa que desde a expedição a Ceuta, em 1415, aguentou
a retaguarda, tratou da casa, criou
os filhos e passou toda a sorte de
infortúnios para que a gesta se
cumprisse.
É ela que verdadeiramente
cria e justifica a palavra “saudade” e foram a suas lágrimas que
salgaram o mar português. Algumas se destacam: mulheres
como Filipa de Vilhena e Mariana de Lencastre, que armaram
elas próprias os filhos cavaleiros
e os incentivaram a defender a
Pátria; as mulheres de Diu, que
atrás das pedras da fortaleza,
obraram prodigios, ajudaram a
aguentar dois terriveis cercos,

TcorPilAv (ref.)
Comd. Linha Aérea

tratando dos feridos, transportando armas e munições, municiando espingardas, etc; como as
mulheres de S. Aleixo da Restauração, que mesmo correndo o
risco de ficarem sepultadas debaixo dos escombros da igreja,
motivaram os homens a resistir.
Foram estes e outros exemplos que perduraram nas mulheres do terceiro quartel do século
XX e que permitiram que as familias se mantivessem coesas na
defesa dessa família maior que é
a Nação dos Portugueses!
Para elas vai a minha homenagem!
Em boa hora, pois, um grupo
de cidadãos patriotas pretende
erigir um monumento que perpetue a memória dos combatentes,
na segunda cidade do País, 35
anos depois das campanhas terem terminado e os centuriões regressado a casa.
E esta é a última reflexão que
vos quero colocar, porquê só 35
anos depois?
A resposta sendo triste e dolorosa é simples de dar. Mas eu
tenho de a dar.
A Pátria não se tem mostrado
agradecida porque está de mal
com ela própria...
As forças políticas que saíram
vitoriosas daquilo que era para
ser um golpe de estado e virou
revolução sem lei nem roque,
eivadas de ideias erradas e anti
nacionais, fizeram seu, o ideário
político dos, até então inimigos,
da nação portuguesa – fazendo
crer que eram apenas inimigos
do estado português – sanearam
quem se lhes opunha e intimidaram a restante população.
Quem não concordava, não
conseguiu, quis ou soube, fazer
frente a tudo isto. Depois iniciaram um processo de lavagem ao
cérebro onde participaram muitos desertores, repatriados e refugiados políticos, de modo a fazer
crer que a acção dos portugueses
tinha sido criminosa; que os
combatentes andaram a defender
o imperialismo, o fascismo, o colonialismo e outros “ismos”, que
eles tinham metidos na cabeça
mas colados com cuspo, arrumando-os na prateleira da ignominia histórica.
E decretaram, liminarmente e
sem direito a contraditório, que a
guerra que travámos era injusta!
O condicionalismo psicológico
foi enorme e, de omnipresente
nos “media”, no discurso político, na literatura e artes plásticas,
passou para os livros da escola.
Um vento mau assolou o país

e, porque não dizê-lo, uma onda
de cobardia também o varreu.
Por isso, só muito lentamente
a população tem estado a acordar
das mentiras em que a enlearam
e cujos efeitos morais e materiais
estão hoje à vista de todos.
Este monumento, que queremos rapidamente ver erigido, é
um momento desta reacção. E é
preciso gritar bem alto que os
combatentes portugueses de então, o merecem, que fizeram uma
guerra justa, pois actuaram em
legítima defesa e proporcionadamente e além de justa, limpa,
com pouquíssimas quebras na
ética militar; foram, generalizadamente, humanos e usufruindo
de meios materiais pouco sofisticados.
E podem justamente orgulhar-se, de para lá de legitimamente defenderem territórios e
gentes herdadas dos seus antepassados e que eram incontestavelmente portugueses – nossos! – ajudaram ao desenvolvimento dos mesmos, o que ultrapassou tudo o que se fez nos quatro séculos anteriores.
Divisava-se, assim, a formação de uma sociedade multi
racial e pluricontinental, que vivia em harmonia, única no mundo e que constituía e constitui um
dos mais altos ideais da Humanidade. Era um Ideal digno dos
nossos maiores de que justamente devemos estar orgulhosos.
E o facto de não se ter conseguido fazê-lo preserverar,não invalida o que atràs se disse.
Caros compatriotas, está na
hora de afirmar a verdade histórica e as boas intenções e repudiar
a mentira e os mentirosos; há que
separar águas e voltar à matriz
original portuguesa.
Os “ventos da História” não
foram erradicados e podem voltar a soprar contra nós, de novo;
não sei até, se o deixaram de fazer... Há que estar preparado e
nunca, mas nunca, baixar as
guardas! Lembro apenas que,
presentemente, nos querem esbulhar do nosso mar, da nossa Zona
Económica Exclusiva.
É mister terminar.
Curvando-me comovido e
grato perante a memória dos nossos combatentes, apenas posso
solicitar um grande e merecido
viva para os soldados, marinheiros e aviadores da nossa terra, e
um grande viva a Portugal.
___
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Entrevista a Margarida Vinagre

“Um bom mestre tem sempre esta preocupação: ensinar
o aluno a desenvencilhar-se sozinho.”
André Gide

Ensinar para Viver
Margarida Vinagre, Maria Luísa Gonçalves Ferreira
e Américo Dias, são Professores aposentados do
Departamento de Línguas da Escola Secundária c/
3.º CEB de Coruche, onde as suas energias foram
entregues ao ensino, educação e formação dos
jovens Coruchenses ao longo de várias gerações.
Por iniciativa do Seu Departamento de sempre,
foram homenageados inter pares, no dia vinte de
Novembro de dois mil e nove.

Hoje vamos conversar com a docente Margarida Vinagre.

Ana Freitas (AF): Estar
reformada – foi fácil a adaptação a esta nova fase da tua vida?
Margarida Vinagre (MV):
Sinto-me bem e com a convicção
do dever cumprido. Dei o meu
contributo à sociedade. Como
sempre desejei ser professora,
tentei fazer o melhor que podia e
sabia e assim dediquei-me de
corpo e alma à minha tarefa. O
momento em que saí foi o “timing” correcto, pois apesar de
gostar do que fazia, há sempre
um tempo em que temos de dar
lugar aos mais novos e eu sintome feliz por ver alguns colegas
de profissão que foram meus
alunos.
Até este momento, não me
tenho sentido “reformada” pois
estou sempre ocupada fazendo
coisas que não conseguia fazer
quando estava em actividade.
Portanto, estar aposentada tem-me feito sentir muito bem.
AF: “Ensinar é aprender
duas vezes”, diz Joseph Joubert. Sentes que ainda tens
muito a aprender? Quais os
teus projectos futuros?
MV: Sim, eu sou daquelas
pessoas que pensam que todos
temos sempre qualquer coisa a
aprender com quem tem algo
para nos ensinar. Todos os dias
aprendemos coisas novas e posso
afirmar que aprendi muito com
os alunos que tive ao longo da
minha carreira
Apesar de gostar de ensinar,
os meus projectos futuros já não
passam pelo ensino. Ainda estou
disponível para ajudar alguém
que precise de mim, mas agora
devo pensar um pouco em mim e
na família. Quero diversificar
actividades: ler mais, viajar um
pouco, estar com os amigos, ir ao
cinema,ao teatro, descansar ...
AF: “O importante não é
dar o peixe, mas ensinar a pes-

car”. De que maneira aplicaste
este provérbio chinês no teu
trabalho enquanto profissional
da educação ao longo da tua
carreira?
MV: Não posso estar mais de
acordo com este provérbio chinês. Foi isso que tentei fazer ao
longo da minha carreira, embora
reconheça que nem sempre é
fácil alcançar esses objectivos.
Sempre procurei incentivar os
alunos a “pescar”, a procurar as
soluções para os problemas que
lhes surgiam e a não ficarem à
espera que eu os resolvesse por
eles.
Hoje até é fácil “pescar”, pois
têm imensas “armas” ao seu dispor. Eu própria tive de me adaptar às mudanças que se foram
operando ao longo dos tempos,
sempre aceitei o que era novo e
que me enriquecia culturalmente.
AF: O que consideras ter
sido mais gratificante e o menos gratificante no teu percurso profissional? Quais os acontecimentos marcantes da tua
carreira profissional?
MV: O mais gratificante para
mim foi o contacto com os alunos, o ambiente cordial que sempre existiu entre nós e o facto de
os ter podido ajudar a crescer,
permitindo-lhes desenvolver o
sentido da iniciativa, da criatividade e da responsabilidade. Ainda hoje sinto uma enorme satisfação quando encontro alunos
(dos quais já não recordo os nomes, tantos anos e alunos passaram) e reconheço a estima que
ainda têm por mim. É muito
bom!
Não posso, nem quero, esquecer os colegas que conheci ao
longo de todos estes anos, pessoas maravilhosas que também
contribuíram para o meu bem-estar no local de trabalho e com
quem também aprendi muito.

O menos gratificante aconteceu de facto já no final da carreira, no momento em que os professores começaram a efectuar
tarefas que desviam um pouco a
atenção daquilo que considero
essencial: o processo ensino/
aprendizagem.
AF: O que é ensinar hoje?
(Difere muito da época em que
começaste a leccionar?)
MV: De facto o trabalho do
professor nos nossos dias é mais
complexo e exigente do que nos
tempos passados. Implica uma
mudança de mentalidade por
parte dos professores, bem como
uma renovação das suas práticas
pedagógicas e uma capacidade
de responder positivamente às
novas tecnologias de informação.
Quando iniciei a minha actividade lectiva, a escola era bem
mais “estática”, cheia de regras,
os programas muito fechados e
existia mais autoridade. O trabalho dos docentes era assim mais
fácil: o professor “ensinava” e o
aluno assimilava sem questionar.
Hoje sente-se na escola uma
crise de autoridade que contribui
grandemente para a incomodi-

dade sentida na profissão docente. Para dar resposta aos alunos, os professores têm de estar
conscientes do papel social que
desempenham, com todas as limitações que lhes são impostas
pela realidade em que vivem, como ainda da relação pedagógica
que estabelecem com os jovens.
AF: Actualmente nesta
“aldeia global” em que vivemos, saber inglês é estar
preparado para a vida ou, pelo
menos, é um contributo importante para uma carreira de
sucesso. Sentes que tens uma
quota-parte nesse sucesso?
MV: Sendo a língua Inglesa
uma ferramenta indispensável
nos dias de hoje, foi gratificante
para mim dar-lhes formação
nessa área. É verdade que nem
todos os alunos têm apetência
para aprender línguas estrangeiras, mas cabe-nos incentivá-los e
mostrar-lhes a importância que
têm para a sua vida futura. Por
vezes o seu desconhecimento é a
razão para perder uma oportunidade de trabalho. Não nos podemos esquecer que hoje, para
além da escola, os alunos têm ao
seu dispor um sem número de

situações em que a língua Inglesa
está presente e que também os
pode ajudar e das quais muitos
beneficiam: a música, filmes,
internet, televisão…
Tudo isto poderia levar a que
houvesse uma maior motivação
para a aprendizagem da língua
Inglesa, o que infelizmente não
se verifica em muitos casos.
Reconhecendo a importância das
línguas no mundo actual quero
aqui deixar um apelo aos jovens
para que aproveitem a oportunidade que lhes é dada e se
esforcem por adquirir também
essas competências da comunicação.
AF: Foi um prazer conversar contigo e agradeço toda a
tua disponibilidade para esta
entrevista.
___
Com esta, fechamos este
ciclo das três entrevistas a que
nos tínhamos proposto, na esperança de termos contribuído,
também, para o reconhecimento
do ensino enquanto tarefa nobre
que a todos diz respeito e dignifica.
___
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Por: Ana Freitas

notícias

Coordenadora do
Departamento de Línguas

Um dia desportivo
com direito a medalhas!
...a pedido da Prof. Ana Freitas, para ser dito
em jantar de homenagem a colegas aposentados
da Escola Secundária de Coruche

Tu que me ensinas
o meu professor
a minha professora
expressões tantas vezes repetidas
misto de sentimentos
entre o trabalho árduo
pela primeira vez sentido
e a sensação que dava
força para enfrentar o mundo
sempre lembramos um professor
aquele que servia de modelo
aquela cujo saber respeitávamos
aqueloutro que além da matéria
ensinava o poder do sorriso
também a que jeito não tinha
mas tão esforçada era
o meu professor
a minha professora
ridículo confessarmo-nos
saudosos?
talvez - mas é verdade
a nossa ligação
não foi igual com todos
com alguns foi especial
no ano passado encontrei
a minha professora de português
mais brancos os cabelos
e milagre do contacto com as lentes
já não usa óculos
não me reconheceu de imediato
mas depois o amplo sorriso
trouxe-nos aos dois para a velha sala
onde por vezes chovia
e onde tantas vezes
Pessoa Caeiro Cesariny Sena
da janela nos acenavam
a porta não lhes franqueava o programa
lembro que entrei nas letras
nos números nos países
pelo portão da velha escola
que então só me fazia sentido
porque havia a doce senhora do bar
o director de ar preocupado
os recreios os tempos livres
a algazarra os colegas
sem surpresa sinto agora
de tudo isso saudade imensa
e muito especialmente
daqueles que souberam ser
os meus queridos professores
Carlos Peres Feio – Carcavelos 2009.11.18

Na sexta-feira, dia 19 de Março de 2010, a
Associação de Desporto Especial de Santarém e o
Centro de Cultura e Desporto “O Alvitejo”, organizaram o Campeonato Distrital de Estrada do
Desporto Especial.
O C.R.I.C. participou na corrida de 1km e
ganhámos!
Eu fiquei em 1.º lugar com a marca de 5 minutos e 30 segundos. Em 2.º lugar ficou o Tiago com
6 minutos e 40 segundos.

O João e o Nuno ficaram em 3.º lugar com 6
minutos e 46 segundos.
O Carlos, António José e Sérgio também correram e fizeram uma boa prova!
Esta prova não foi difícil e gostava de dedicar
esta vitória aos amigos do C.R.I.C. que são
grandes amigos. Eu gosto muito de correr! Fazer
desporto é bom para a saúde!
___
Vitor

11 Anos ao Serviço da Diferença
No passado dia 1 de Abril, o C.R.I.C. – Centro de Reabilitação e Integração de Coruche,
comemorou o seu 11.º aniversário.
Este período de tempo conduz-nos, inevitavelmente, à reflexão do que tem sido efectuado e do
caminho que ainda há a percorrer.
Convictos que o ideal que abraçámos há mais
de uma década, de reabilitação e integração de
pessoas em situação de deficiência do Concelho
de Coruche, continua vivo e ávido de novas
respostas, procuramos abrir cada vez mais as nossas portas à Comunidade.
Presentemente, apoiamos um total de 71 pessoas e suas famílias. Adicionalmente, encontra-se
a funcionar o “Projecto Aproximar” que presta
apoio a 24 pessoas idosas e/ou dependentes em
situação de deficiência.
Finalizando, partilhamos um pouco do que somos e fazemos pela mão de um dos nossos utentes, António José, que, melhor que nós, sente o
esforço constante de ir mais além, apesar de todas
as contrariedades:
“Estamos no C.R.I.C., divertimo-nos, sentimo-nos bem, caminhamos e brincamos. O caminho é
fácil de percorrer para uns…para outros será
mais difícil. O Dr. Ricardo é uma pessoa íntegra,
muito dado a ajudar o próximo. A Zaida é trabalhadora e uma profissional à maneira, a Drª
Vanda é simpática e profissional. A Gracinda é a
funcionária que é como se fosse mãe de todos nós,
a Dr.ª Sandra é alegre, divertida, profissional,

espectacular. O Carlos Tadeia é o homem da
informática, indescritível, a Nélia é brincalhona,
risonha, trabalhadora. A Liliana Gafaniz é a
boneca dos óculos, também risonha, a professora
Lili é uma porreira, especial, fantástica. A D.
Lurdes é profissional, alegre, divertida, a Lurdes
Salgado é amiga e divertida. A Lena é simpática
e profissional.”
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No dia 24 de Abril de 2010, vamos realizar na vila de Coruche
uma prova de

EXTREME TRIAL
Será na Estrada da Erra – Montinho do Brito, a 1 km da vila de Coruche.

Moto Clube Sacho
Rua d'Buinheira • 2100-621 Várzea d'Água

Erra – Coruche
O Moto Clube Sacho é uma associação
sem fins lucrativos do concelho de Coruche, existimos há 14 anos neste concelho a
organizar eventos.
Só com o apoio da Câmara Municipal e da
Freguesia da Erra é possível realizar eventos como este.
O Extreme Trial é uma vertente do todo o
terreno 4x4 onde os concorrentes têm por
objectivo ultrapassar os obstáculos propostos pela organização, com a maior perícia possível e o menor tempo possível.
É uma modalidade que delicia tantos os
participantes como os espectadores que
assistem.
O Moto Clube Sacho espera que estejam
presentes durante o evento cerca de 2.000
a 3.000 pessoas a assistir, assim esperamos que o tempo ajude.
Em termos de concorrentes, estes são limitados a 10 ou 12 jipes na classe trial, e 10
ou 12 na classe open.
Estão também abertas as inscrições para
os mais atrevidos numa pista mais simples
onde todas as viaturas 4x4 podem entrar.

LEAL & CATITA, LDA.
Vendas e Assistência
Semi-Novos

Renault Megane S. Dinam. 1.5DCI 5p (Diesel)
Renault Clio 1.5 DCI Dinamique 5p (Diesel)
Peugeot 207 SW Outdoor 1.6 HDI 5p (Diesel)
Renault Megane Brk Dinam. S 1.5 DCI 5p (Diesel)
Opel Astra GTC 1.3 CDTI 3p (Diesel)
Opel Corsa Ecoflex 1.3 CDTI 5p (Diesel)
Opel Corsa Enjoy 1.2 5p
Seat Ibiza 1.2 12v 5p (Modelo Novo)
Skoda Fabia 1.2 12v 5p
Hyundai I30 CW 1.6 CRDI 5p (Diesel)
Volkswagen Polo 1.2 12v 5p
Seat Alhambra Stylance 1.9 TDI 7L (Diesel)
Fiat Grande Punto 1.2 5p
Peugeot 207 Trendy 1.4 5p

Retomas

Suzuki Swift 1.3 16v 5p
Skoda Octavia Break 1.9 TDI 5p(Diesel)
Skoda Fabia Break 1.2 12v 5p
Hyundai Getz 1.1 5p
Mitsubishi Colt Invicte 1.2 5p
Fiat G. Punto 1.2 5p
Peugeot 307 SW 1.6 HDI 110 cv 5p (Diesel)
Peugeot 206 SW 1.4 HDI 5p (Diesel)
Opel Corsa Enjoy R 1.3 CDTI 5p (Diesel)
Opel Corsa Enjoy 1.3 CDTI 5p (Diesel)

Comerciais

Peugeot 207 1.4 HDI Van C/AC
Seat Ibiza 1.4 TDI Van C/AC
Peugeot Partner 1.6 HDI Van C/AC (Mod. Novo)
Isuzu D-Max 2.5 TD CD 4X4 C/AC
Peugeot 206 1.4 HDI Van C/AC
Opel Combo 1.3 CDTI Van
Hyundai H-1 2.5 TD 9L C/AC
Peugeot 206 1.9 D Van C/AC

2009
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2007

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2006
2006
2005
2005

2008
2008
2008
2007
2006
2005
2001
2000

Stand 1:
Rua do Cemitério
Stand 2:
R. Maria Emília Jordão

ELECTRODOMÉSTICOS
AR CONDICIONADO
MEO – SATELITE – IPTV
REPARAÇÕES

Comercio de pneus
novos
e usados
Recauchutagem –
Calibragem de rodas

Oficinas:
Rua do Cemitério
Santo Antonino
Coruche

Focagem de faróis –
Alinhamento de
direcções de veículos
ligeiros, médios e
pesados

Tel. 243 675 020
Fax 243 617 163

Capas de bancos
“Nirita”

lealcatita@neteuro.net
www.lealecatita.com

Créditos
de 12 a 120 Meses

COMPUTADORES • POSTOS DE VENDA
SOFTWARE • ASSISTÊNCIA

Rodas estreitas para
Agricultura

Rua dos Bombeiros Municipais, Nº 28-B
2100-179 CORUCHE

RECAUCHUTAGEM CORUCHENSE

Tels. 243 689 300 • 96 130 27 72 • 93 610 11 69

DE MANUEL DE MATOS ALVES & FILHOS, LDA.

Tel. 243 61 76 60 • Fax 243 61 76 95
Estrada Nacional, 114 – Apartado 73 • 2104-909 Coruche
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Pilotos do Team SACHO em bom plano
na 1ª prova do Nacional Cross-Country

Campeonato Nacional de Cross-C
Country teve início no dia 14 de Março,
sendo a primeira jornada disputada em Santa Marta de Penaguião. Uma
prova organizada pelo Clube dos Amigos TT das Pedras Santanas, na
qual alinharam 32 pilotos em moto e 24 nos quads. Com um Domingo
solarengo, uma magnífica paisagem natural, bom número de participantes e muito público, estavam reunidas as melhoras condições para o
arranque deste campeonato nacional.
Num ponto elevado junto ao Santuário da Senhora do Viso, o percurso
com quase 7 Km oferecia no horizonte a bela paisagem da Serra do
Marão. Um traçado exigente, fisicamente desgastante, também distinguiu
os graus de preparação dos pilotos neste início de época.
À partida para esta prova alinharam dois pilotos do Concelho de
Coruche, em representação do Moto Clube Sacho, Gonçalo Ludovico e
Tony Miguel, ambos na classe promoção. Num traçado onde o nível físico dos pilotos viria a marcar a diferença, estes defrontaram-se com
grandes dificuldades de adaptação ao piso pedregoso. Ainda assim no
final da prova Gonçalo Ludovico viria a posicionar-se na 5.ª posição,
enquanto Tony Miguel terminaria em 8.º.
Gonçalo Ludovico ficou bastante satisfeito com a sua estreia e com o 5.º
lugar alcançado, referindo que esta tinha sido provavelmente uma das
provas mais duras que tinha realizado até agora. Após algumas quedas
no início da corrida, conseguiu manter um bom ritmo até ao final, conseguindo amealhar 16 pontos com a posição alcançada.
Apesar de terminar apenas em 8.º lugar Tony Miguel encontrava-se também satisfeito, com o sentido de objectivos cumpridos. De referir que
Tony não pilotava uma mota há cerca de 2 meses e meio devido a uma
fractura no pulso direito. Este referiu mesmo que tinha sido uma prova de
sacrifício devido às muitas dores sentidas, que o obrigou mesmo a parar
algumas vezes na zona de assistência.

AUTOMATISMOS

Desde 550 € (automatismo correr)
(IVA E MONTAGEM STANDARD INCLUÍDO)

Dois pilotos do Team SACHO no pódio da
Tavira na Baja “Terras del Rei”

Tavira recebeu da melhor forma a 20 e 21 de Março a 26.ª edição da Baja
Terras d'el Rei. Mais uma etapa do Campeonato de Portugal de Todo-oTerreno (CPTT).
Na lista de inscritos estavam dois pilotos do concelho de Coruche em
representação do Moto Clube Sacho, eram eles Rodrigo Ramalho em
classe buggies e Tony Miguel em classe promoção duas rodas.
No dia 20 de Março realizou-se o prólogo nas belas terras Algarvias e aos
nossos pilotos não correu da melhor forma, no final do dia saíram as
classificações para a partida do dia seguinte, Rodrigo Ramalho iria partir
na posição 14 enquanto Tony Miguel ainda com bastantes dificuldades,
devido á lesão do seu pulso iria sair na posição 30 para o dia seguinte.
A partida para o segundo dia, com pouco público nas paisagens, os
nossos pilotos arrancam para o segundo sector selectivo com algum
atraso para com os seus concorrentes directos. Rodrigo Ramalho, com
alguns problema técnicos, faz uma grande recuperação do 14.º lugar
para o 5.º de geral e com um 2.º lugar de classe com 6h41m, o que lhe
valeu uma subida ao pódio. Tony Miguel ainda com mais dificuldades,
devido á lesão que fez abrandar o seu ritmo, descansando algum tempo
nas assistências, obteve o 27.º da geral e o 2.º da classe de promoção,
com 6h17m, subindo também ao pódio.
Os pilotos e o Moto Clube Sacho agradeceram ao Município de Coruche
e à Freguesia da Erra todo o apoio prestado. Agradecendo também a
todos os que prestaram assistência durante a prova.

GRANDE
CAMPANHA
AR
CONDICIONADO
www.corsat.weebly.com

“TECNISON” CLASSE “A”
9000 BTU´S - FRIO/CALOR ---------- 400 €
12000 BTU´S - FRIO/CALOR ---------- 432 €
24000 BTU´S - FRIO/CALOR ---------- 780 €

“GREE” CLASSE “A”
9000 BTU´S - FRIO/CALOR --------------- 460 €
12000 BTU´S - FRIO/CALOR --------------- 500 €
18000 BTU´S - FRIO/CALOR --------------- 700 €
24000 BTU´S - FRIO/CALOR --------------- 890 €

“GREE” INVERTER
Comércio e Reparação de
Electrodomésticos, Unipessoal Lda

NOVAS INSTALAÇÕES
RUA DIREITA Nº 34 * CORUCHE
TEL./FAX 243 619 016 * TELEM. 936 701 220

9000 BTU´S - FRIO/CALOR --------------- 690 €
12000 BTU´S - FRIO/CALOR --------------- 750 €
18000 BTU´S - FRIO CALOR --------------- 980 €
(IVA E MONTAGEM STANDARD INCLUIDO)
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CRÓNICAS DOS JOVENS FILÓSOFOS
Coordenação de António Gil Malta
Neste número está de volta a riqueza da interioridade de José Manuel Cordeiro, numa contínua procura de si mesmo e da verdade que liberta,
assim como a poesia nostálgica da Joana Isabel Simões.

Espelho de água

José Manuel Cordeiro

Devaneios mentais, obscuros intrínsecos meus, perdoai minha infidelidade à douta ignorância que persisto indubitavelmente em fugir.
Um grito surdo-mudo arranha-me a garganta e teima em não sair.
Dai alvíssaras a quem o extrair!
Quem consegue libertar-me da minha própria mágoa? O Demo não
me alivia a dor terrífica que assombra a luz do meu caminho.
Invado-me numa fuga grotesca que chega ao fim em menos de
nada. Como é forte este grito, como é forte o poder do vazio.
A escuridão que me queima os olhos e me gela os pulmões, esmaga-me contra a minha própria barreira de protecção, onde ninguém
pode entrar sem ser eu no mais profundo querer.
Apodera-te de mim, luz maldita! Leva-me para pregar numa cruz!
Que grito tão aflitivo, este que teima em aniquilar-me! Oh... que
mesuras tamanhas, quando ainda sabia de mim, quando ainda sentia por mim, quando ainda me lembrava de mim. Grito, porque não
sais, porque não dissolves a escuridão de uma vez? Porque não me
deixas ver? Quero sair daqui! As lágrimas já não são húmidas, são
pedaços do meu coração que esquartejaste, que escorrem pelos
ossos da cara, que já nem pele têm de tanto que me sugaste.
Tentei mais uma vez agarrar-te e puxar-te para fora, mas as mãos
escorregam. Pensava de ser transpiração, mas agora vejo que nada
mais é se não o suor vermelho. É sangue!
Tenho sede. Os lábios secaram uma última vez. Não consigo
descolá-los, estão presos, tu fechaste-os. Rastejei até à fonte. Dou
puxões no meu corpo ao ritmo dos punhais que entram e saem...
entram e saem... entram e saem... Ai que dor tamanha... que sofrimento derradeiro! Porque não matas logo Satanás?
Consegui! Cheguei à fonte, mas não pude beber. Não queria ver
mais o meu sofrimento no reflexo da água. Esse espelho podia
matar-me, o quão fraco estava...
Porque não resolvi tudo quando pude? Porque não disse tudo quando pude? Porque não fiz tudo quando pude? Porque não vivi quando pude?

Agora é tarde, o inicio marca o fim. O primeiro dia do Apocalipse
chegou e com ele o cataclismo da minha existência!
Fujam...corram enquanto podem, resolvam o que puderem, digam o
que puderem, façam o que puderem, vivam o mais que puderem!
Não olhem para trás, fiquem indiferentes ao sofrimento do pobre
mendigo de si próprio. Fujam...vão enquanto é tempo, corram já,
que eu não suporto mais vê-los a desperdiçar o que eu desperdicei!
Esta fonte já secou, nada mais pode ensinar. Agora são vocês que
têm que lutar.
Sinto uma lufada quente pousada no ombro direito. Não consigo
olhar, dói de mais...Tenho que resistir, mas a queimadura persiste
em mim. Vou reunir forças, vou olhar. O medo está a consumir-me,
mas vou tentar. Estou perplexo...ofegante...que bonito. Não posso
mais conter, é hora. Só pode ser uma identidade superior, que vem
pôr termo a este sofrimento! Bem dito sois vós Salvador! Ri-me e
solucei lágrimas. É ele. Não posso mais negar... Estou cego da vida
agora, não posso nada mais querer. Que prazer. A erudição daquela
imagem consome-me, sinto-me vivo.
Os lábios estão a queimar, não sei o que é... a boca vai saltar, que
agonia... e grito. O grito surdo-mudo que me arranhava a garganta
e a escuridão que me rodeava desmantelou-se. Caiu a meus pés.
Tudo é claro, simples, mágico... Quero olhar nos olhos do meu
Salvador e beijar-lhe os santos pés...É agora.
SOU EU! SOU EU O MEU SALVADOR!
A imagem que vejo sou eu reflectido na água da fonte. Sou eu o meu
próprio grito que me prende e mata, sou eu o meu Demónio, sou eu
o meu Salvador. Sou eu prisioneiro de mim, jurado por mim.
Oh que fiz eu, afinal é cedo ainda! Ainda posso algo fazer, ainda não
vou morrer...
Vou resolver tudo o que puder, vou dizer tudo o que puder, vou fazer
tudo o que puder,
VOU VIVER TUDO, O QUE PUDER...

O sol não brilha

Joana Isabel Simões

O sol não brilha
Como dantes
O ar traz
O perfume que
Faz sonhar contigo
Estás longe…
Distante…
O céu tem rosto
De tristeza
Estou só e tu
Estás muito longe
Imagino o dia
Em que paras
Para ligar
Ao que eu faço
Só por te Amar
Se eu pudesse abraçar-te
Fazer parte
Do teu mundo
Falar-te de
Sonhos e de Paixão…

Às vezes
Penso que
Não posso mais
Aguentar
Sem te amar…
Pois roubaste
De mim
O céu, a terra e o mar…
Fechos os olhos
Para não ver
O tempo a passar…
Os pássaros cantam
Um amor lindo, perfeito,
Que há no meu peito
Eu conto:
Os dias,
As horas,
Cada minuto
É muito tempo
Para te ver…
Passam lentamente
E eu não consigo
Esquecer-te
Existe magia,

Que quebre o que eu sinto?
E até quando,
Te quero?
Até quando,
Te amo?
O meu coração
Quer, deseja e precisa
Encontrar-te…
Estás muito perto e ao
Mesmo tempo tão longe
Tira-me da
Solidão
E faz
Feliz o meu coração
O sol não brilha
Como dantes
E o tempo
Passa lentamente…
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AMBIENTE E SOCIEDADE

António Gil Malta

“O Tempo da Terra”

Coordenador do Projecto
Nichos Pedagógicos

A Escola Secundária de Coruche apresentou uma exposição comemorativa do Ano Internacional da
Biodiversidade e a peça de teatro “O Tempo da Terra” na Direcção Regional de Educação de Lisboa
A apresentação decorreu
no passado dia 3 de Março, no
Espaço de Exposições da
DRELVT, e a exposição, intitulada “Etnobotânica e Micologia de Coruche”, esteve
patente ao público até ao dia
15 do mesmo mês.
___
Na sessão inaugural três
estudantes da turma 11.º D. Joana Simões, José Cordeiro e Ana
Rita Ribeiro, traçaram o historial do projecto “Nichos Pedagógicos”, no âmbito do qual se desenvolveu esta actividade. Este

projecto teve início a 9 de Abril
de 2003 com a definição do percurso pedestre “Encostas do
Poente”, circuito de natureza
que hoje integra o Projecto Educativo do Museu Municipal de
Coruche e tem quatro folhetos
de divulgação publicados, respectivamente sobre Nossa Senhora do Castelo, Santa Luzia,
Santo António, e Etnobotânica e
Micologia de Coruche, bem como a monografia bilingue “O
Historial do Santuário de Nossa
Senhora do Castelo da Vila de
Coruche”.
Seguiu-se a estreia da peça

de teatro “O Tempo da Terra”,
alusiva às Encostas do Poente,
escrita pelo aluno José Cordeiro
e representada por um grupo de
jovens da referida turma do
ensino secundário.
A peça que contém uma
mensagem ecológica é uma rábula divertida, que recorda a mitologia romana e as tradições da
nossa flora, numa visão jovem e
irreverente da nossa história e
da nossa cultura.
A sessão na sala de reuniões
da DRELVT terminou com as
intervenções do Director da escola, Prof. Jorge Barata, que

evidenciou a importância da ligação ao meio e do serviço à
comunidade que estes projectos
representam, e do Director de
Serviços de Apoio Pedagógico e
de Organização Escolar, Dr. Rui
Lourenço, que exaltou o espírito
de cidadania activa manifestado
por aquele grupo de alunos e
professores.
A moderadora da sessão foi
a Dra. Teresa Tomás, responsável pelo Espaço de Exposições
daquela Direcção Regional.
No final, realizou-se uma
visita guiada à exposição que é
constituída por 33 painéis e que

foi produzida a partir de fotografias obtidas pelos alunos durante as saídas de campo.
A montagem da exposição
deveu-se também ao empenho
de um pequeno grupo de alunos
oriundos das turmas 11.º C e
11.º E e à dedicação dos professores acompanhantes.
Desta equipa, da qual com
orgulho fizemos parte, destacamos ainda as docentes, Teresa
Nunes, Luzia Silva, Paula Alves,
Elisa Condeço e o Padre Elias
Martins, também professor nesta instituição.
___

Eleições

Pedro Passos Coelho venceu
em Coruche

Bloco de Esquerda de Coruche inicia funções
No passado dia 24 de Fevereiro de 2010, a comissão instaladora do BE de Coruche deu início às
suas funções.
Esta comissão tem como objectivo desenvolver as condições regulamentares e operacionais, para
efectivar a criação da Coordenadora Concelhia do BE em Coruche.
Desta comissão fazem parte os seguintes elementos:
Jorge Alexandre Dias Florindo
Manuel João Monteiro
Rafael José Ferreira Gomes
José Ricardo Serrano Guedes

No passado dia 26 de Março, as portas da sede concelhia do
PSD, abriram-se para os militantes escolherem o novo Presidente
da Comissão Política Nacional.
Votaram 75% dos militantes com capacidade eleitoral. Ficando
os votos distribuídos da seguinte maneira:
Paulo Rangel - 45%
Pedro Passos Coelho - 48%
José Pedro Aguiar Branco - 5%
Castanheira Barros - 2%
A concelhia de Coruche acredita que Pedro Passos Coelho,
será o próximo Primeiro-ministro de Portugal, e garante lealdade
e empenho na construção de um Portugal para todos.
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Cáritas Paroquial de Coruche

Dificuldades
na Aprendizagem
A sociedade vive agitada
com a enorme quantidade de
informação que os recentes
meios de comunicação vieram
disponibilizar, está repleta de
novos conhecimentos e ávida
por mais (mesmo sem tempo
para os interiorizar). A aquisição
de ideias feitas e a sua exibição
vence sobre a capacidade de
produzir os próprios pensamentos, a moda dita gostos, interesses e valores no lugar de ser
ditada por eles e, assim, nós
(pessoas) atrevemo-nos a abdicar de sentir e pensar.
Outra grande tendência actual reside em não assumir as nossas próprias falhas numa qualquer actividade que desempenhamos: custa-nos senti-las;
incomoda-nos pensá-las. É precisamente neste contexto que
surge o termo “Dificuldades de
Aprendizagem”, tantas vezes
(mal) entendido como uma
incapacidade definitiva e inultrapassável e, ao mesmo tempo,
usado para desresponsabilizar
os verdadeiros intervenientes no
insucesso escolar.
SENTIR AS
DIFICULDADES
A primeira questão que surge
quando se fala de “Dificuldades
de Aprendizagem” é o seguinte:
o que são? Concretamente, consiste em ter alguma dificuldade
em aprender algo.
A segunda questão a exigir
resposta é: isso é um problema?
Vamos reflectir: será que houve
algum momento na história da
humanidade no qual não tenha
existido dificuldade alguma em
aprender? Em que tudo aquilo
que o Homem se propôs a realizar foi feito com toda a facilidade, isto é, sem a mínima dificuldade? Não! Por exemplo,
alguém acredita que o Homem
conseguiu ir à Lua e em todo
esse processo não teve nenhuma
dificuldade? Provavelmente não.
E no Ensino, será diferente?
Também não!
Conclusão: há sempre alguma dificuldade na aprendizagem! Esta não acontece apenas
nos casos de deficiência ou
incapacidade, toca-nos a todos.
Assumamos então as falhas/dificuldades que temos, e que, na
verdade, fazem parte da vida.
Todos gostaríamos que as

dificuldades não existissem,
mas como aprenderíamos se não
houvessem dificuldades? As
dificuldades ajudam a aprender!
É que “da falha nasce o desejo”
(Etchegoyen). O mesmo será dizer: “a dificuldade cria a ambição”, ou “da dificuldade surge
o querer saber mais”.
São assim a maior parte dos
processos de descoberta e pesquisa científica. São assim as verdadeiras aprendizagens, aquelas
que ficam para a vida, que nos
mudam como pessoas e nos fazem crescer. São aprendizagens
que promovem o desenvolvimento intelectual e emocional.
DIFICULDADES E
DIFERENÇAS
Numa perspectiva de senso
comum, só alguns alunos têm
“Dificuldades de Aprendizagem”. Para a grande maioria tudo decorre normalmente, sem
problemas nem sobressaltos.
Infelizmente, esta forma de as
descrever (pensar que “uns têm
e outros não”) está muito difundida na nossa sociedade.
Se todos somos diferentes,
então todos devemos ter preferências educativas específicas,
isto é, para aprender melhor cada pessoa sabe que condições a
favorecem na aprendizagem.
Deve-se aceitar que:

• Alguns alunos precisam de
muito tempo para fazer as
coisas, outros só trabalham bem
sob pressão;
• Alguns alunos rendem mais
a estudar sozinhos e em silêncio, enquanto outros preferem
ouvir um ruído de fundo (TV,
música);
• Para alguns alunos é quase
impossível estudar de manhã, só
o fazendo ao fim da tarde ou à
noite;
• Alguns alunos precisam de
ler muitas vezes, outros preferem escrever (copiar, fazer resumos, tirar notas), a outros basta
estar com muita atenção nas
aulas para conseguir extrair as
ideias fundamentais;
As “Dificuldades de Aprendizagem” são diferentes de “incapacidade de aprendizagem”:
referem-se aos casos em que os
alunos têm um potencial intelectual médio, ou até superior,
mas que por outras razões não
conseguem aprender o esperado. Distingue-se da incapacidade por nesta não existir capacidade intelectual para aprender
conforme a média.
CAUSAS DAS
DIFICULDADES
Se existe dificuldade em
aprender há que determinar
exactamente quais as razões pe-

“grande dificuldade pode ser acreditar que aprender é fácil”
Dulce Gonçalves

las quais isso acontece. Raramente existe uma causa única
para as dificuldades de aprendizagem.
Cada pessoa tem as suas
próprias características e, também por isso, as “Dificuldades
de Aprendizagem” não devem
ser vistas apenas como um
problema da criança. As dificuldades não são apenas nem estão
só na criança. Resultam da relação entre ela (com as suas características), o material a aprender
e o facilitador da aprendizagem.
Várias questões se podem
colocar quando a aprendizagem
não acontece de forma satisfatória: a dificuldade é do aluno? Ou será da própria matéria
que é difícil? Ou resulta das
condições com que o aluno tenta aprender a matéria?
Neste sentido, alguns autores
referem os seguintes factores
como causas das dificuldades
em aprender: estado e suporte
emocional da criança, organização familiar, auto-estima, nível
de expectativa escolar, ansiedade, prática pedagógica não adequada às necessidades dos alunos, escolas superlotadas e mal
equipadas, professores desmotivados, entre outros (Fonseca;
Garcia; Strick & Smith).
As consequências das dificuldades em aprender devem
merecer especial atenção. Muitas crianças não são “apenas”
preguiçosas, desinteressadas ou
desconcentradas. Geralmente,
as crianças mostram-se desmotivadas e incomodadas com as
tarefas da escola devido ao sentimento de incapacidade e baixa
auto-estima, que, por sua vez,
leva à frustração.
Pode-se classificar as crianças de acordo com as dificuldades que têm em aprender os
conteúdos escolares? Poder pode, mas é arriscado. Porquê? Por
tudo aquilo que já referimos em
relação ao Autismo (nº 7/Julho
2009), nomeadamente, pelos
inconvenientes do diagnóstico
das crianças, que facilmente as
levaria a serem conhecidas como “incapazes”, “perturbadas”
ou “atrasadas”, sendo isso
“meio caminho andado” para
continuarem a ter (ou terem
ainda mais) dificuldades em
aprender.

A não esquecer
• A aprendizagem, tal como a
vida, são feitas de problemas.
• Julgar que aprender é fácil
e esperar que o seja fomenta a
passividade do aluno, que ficará
surpreendido com os seus insucessos e mais susceptível a não
conseguir reagir nem a enfrentar
as suas falhas.
• Acreditar que os problemas
são obstáculos inesperados,
injustos e insuportáveis é irrealista e pouco funcional. Pelo
contrário, acreditar que as dificuldades fazem parte do processo, que são desafios ou mesmo
oportunidades pode ter um
efeito mobilizador e resultados
mais positivos.
• Ajude o seu filho a ultrapassar dificuldades na aprendizagem valorizando o que ele
sabe fazer, de modo a fortalecer
a sua auto-estima; mostre-lhe as
tarefas em que ele é bom e
incentive-o a desenvolver outras
tarefas em que ele ainda não é
tão bom.
• Enquanto pais devem dar
segurança e atenção para ensinar a criança a aceitar as frustrações.
• É imprescindível que os
pais conheçam os filhos e conversem frequentemente com
eles para que possam detectar
quando algo não vai bem.
Não perca na próxima edição:
“Famílias de Acolhimento”

Equipa Técnica
Sílvia Caraça
(Assistente Social/Coordenadora)

Gonçalo Arromba
(Psicólogo Clínico)

Ana Miriam Barradas
(Psicóloga Clínica)

Se quiser falar connosco,
contacte-nos:
Na seguinte morada:
Cáritas Paroquial de Coruche
CAFAP – “Educar para o
Futuro”
Travessa do Forno nº 16-18,
2100-210 Coruche
Nos seguintes contactos:
Telefone: 243 679 387
Telemóvel: 934 010 534
Fax: 243660388
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TURISMO

Património Cultural e Turismo
O património cultural é de
extrema importância para a actividade turística, estando o crescimento da procura turística dos
locais intimamente relacionado
com o legado cultural dos destinos turísticos.
Grande parte da vitalidade do
turismo provém precisamente do
património cultural, devendo-se
no entanto evitar considerar o
património como mera mercadoria ao dispor do turismo.
O património cultural poderá
ser compreendido como o espaço natural no qual se estabelece o
diálogo entre a sociedade actual
e a do passado, não devendo o turismo apropriar-se exclusivamente desse património para
suprimento de interesses próprios.
Para que se evite essa apropriação indevida deve primeiramente ser estabelecida uma forte
conexão entre a comunidade e os
bens culturais, observando e
valorizando as relações construídas entre os habitantes e o património.
As relações surgem a partir
de elementos como a identidade,
a religião ou a política, enfim,
todos os aspectos englobados
pela cultura, que necessitam ser
identificados e valorizados pela
comunidade.
É fundamental que a população local, através dos seus
aspectos distintivos e bens culturais, apresentem características e
valores bem determinados antes
de serem abordados como pro-

duto turístico, para que a actividade possa agir enquanto elemento de ligação de mundos e
culturas distintas, evitando a
descaracterização e posteriormente a deterioração da estrutura
social e cultural do local.
Destacando o sentido de identidade das populações, possibilitando que os habitantes se descubram como diferentes mas não
sozinhos, propicia-se a formação
de grupos coesos com capacidade de reacção às adversidades da
actividade turística e de todas as
interferências externas negativas
que chegam às comunidades
através da televisão, internet, jornais ou qualquer outra forma de
conexão do local com o global.
Neste contexto o fortalecimento da identidade cultural
engloba obrigatoriamente a
questão do património, que funciona como elemento fortalecedor da comunidade, permitindo a
existência de um elo entre o passado e o presente que age como
instrumento de coesão e continuidade histórica.
Construir uma base social e
cultural sólida da forma ora
referida é um passo importante
para o desenvolvimento de um
turismo sustentável, pois muitas
são as dificuldades encontradas,
pela sociedade e pelo património, ao longo do processo de
adopção dos princípios da sustentabilidade.

Sugestões…

Carlos Palmeiro

150€ uma hora, por pessoa, em
grupo, aos fins-de-semana, com
direito a baptismo de champanhe
e certificado de baptismo de voo.
A “Vida é Bela”, também em
Coruche, 155€ por uma hora,
por pessoa.
Mais informações em www.odisseias.com e www.avidaebela.com.
Cascais-Lisboa em 90 minutos e debaixo de água…

Voar nas ondas do vento em
Coruche…
Esta poderá ser uma excelente oportunidade de se sentir
como um pássaro, sobrevoando

os campos e a lezíria, avistando
garças e cegonhas e sentindo o
silêncio. Por uma hora suspenda
o seu tempo voando num balão
de ar quente.
Odisseias em Coruche, por

ETNOGRAFIA

A “Come 2 Sea”, uma empresa dedicada à organização de
passeios turísticos, proporciona
passeios de barco completos pela
Costa do Estoril. Céu, terra e fundo do mar, nada escapa a bordo
do Sublime, uma embarcação
com características singulares,
das quais se destaca o seu fundo
semi-esférico transparente que
permite uma considerável visibilidade aquática, que permite
uma ver o fundo do mar em altadefinição.
Um passeio no Sublime pode
custar entre os 15 euros para 30
minutos e os 40 euros para 90
minutos. A “Come 2 Sea” fica na
Marina de Cascais, loja 10.
Mais informações através do
Telefone 214 861 911 ou em
www.come2sea.pt.
Consulte regularmente, e siga
em www.twitter.com/faceturis e
www.facebook.com/cpalmeiro,
o blogue Faceturis em www.faceturis.com e encontre mais informação relacionada com turismo.

Lino Mendes
Agente Cultural

Conversas para uma Cultura da Tradição

O facto folclórico… Como conhecê-lo?
Esta é uma questão que
muitas vezes e com uma certa
razão nos é colocada, e é simples saber se um facto é ou não
folclore, se uma cantiga é ou
não tradicional, já que o mesmo
tem uma série de características
próprias.
1) Ser popular (ser do gosto
do povo… – ser da sua predilecção), que se verifique a sua
aceitação colectiva pelo povo,
que involuntariamente o vai

adaptando à sua maneira de ser
e de estar. Transformando o
mesmo em outra ou outras variantes.
2) Ter autor desconhecido
isto é, que tenha caído no anonimato, despersonalizando-se.
Tudo teve um autor mas cuja
identidade se perdeu através dos
tempos.Enquanto o facto (por
exemplo, a cantiga) vai sendo
naturalmente (não propositadamente) adaptada pelo povo que

a adoptou à sua maneira de ser e
de estar.
3) Ser tradicional, passar de
geração em geração por via oral,
o meio de comunicação que
trouxe até nós a história das
gentes de antigamente.
4) Ser universal (pertencer a
uma comunidade cultural significativa e não apenas a uma
família ou pessoa). A tradição,
que é o modo vivo e actual pelo

qual se transmitem os conhecimentos não ensinados na escola,
rege todo o saber popular, seja o
desenvolvimento de um jogo,
de uma dança, de uma técnica,
seja uma atitude ante qualquer
agente que exija definição de
comportamento.
Parece-me ser de aqui referir
uma outra característica que é a
funcionalidade. Há sempre uma
razão de ser em tudo o que o
povo faz, nada é feito ao acaso.
E o curioso é que o povo por

tudo canta: “Canta para rezar,
canta para adormecer a criança, canta para trabalhar, canta
para festejar as colheitas e os
acontecimentos, canta para ajudar a morrer e para enterrar os
seus mortos”.
Mas a que POVO é este a
que nos referimos, se o seu conceito foi alterado? Digamos, em
meu entender, claro, que foi
aquele que não ultrapassou as
fronteiras para a burguesia.
___
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OPINIÃO

O Aniversário 207 do Colégio Militar
João José Brandão Ferreira

“Um por todos e todos por um”

TcorPilAv (ref.)
Comd. Linha Aérea

Divisa do Colégio Militar

Em 27 e 28 de Fevereiro comemoraram-se as 207 primaveras do segundo estabelecimento
de ensino mais antigo do país,
que ainda lecciona (o primeiro é
a Universidade de Coimbra): o
Colégio Militar (CM). Ou seja,
o Colégio é uma verdadeira instituição nacional, que as vicissitudes históricas nunca abalaram; com provas dadas, qualidade de ensino, formação global
do ser individual, com muita
gente famosa lá formada e tradições sedimentadas.
É uma escola de liderança e
patriotismo, de valores e de exigência. Tudo isto gerou um espírito positivo que irmana sobretudo todos os alunos que o frequentaram mas, também, oficiais, professores, funcionários
civis e familiares.
Aliás, tal facto ficou bem
demonstrado na cerimónia militar nos claustros, quando três
funcionários civis com dezenas
de anos de casa, foram chamados para receberem uma placa

assinalando a sua aposentação e
foram festivamente saudados por
grupos de ex-alunos presentes.
Os eventos múltiplos e variados (sem equivalência também
em nenhum outro estabelecimento de ensino secundário),
decorrem de um modo algo alucinante, no fim-de-semana mais
próximo da data da fundação – 3
de Março de 1803. É o ponto
alto do ano escolar de um ciclo
que se repete sem solução de
continuidade.
Destacam-se as cerimónias
militares que se distinguem pelo
brilho e pelo garbo com que o
batalhão colegial se comporta,
imperturbável à fúria dos elementos e ao que se passa à sua
volta, evoluindo com o cerimonial e manejo de arma mais difícil de todas as Forças Armadas
Portuguesas, como se de verdadeiros veteranos se tratassem.
Tenho assistido a cerimónias
idênticas em algumas unidades,
que deveriam pôr os olhos nesta
rapaziada…

crónicas

Quantas vezes ouvimos falar
de Instituições que ajudam crianças diferentes, famílias carenciadas, com dificuldade para
sobreviver, a precisar de donativos e pensamos “mais uns a
pedir”…
Não paramos sequer para
ouvir o que têm para dizer, não
valorizamos o trabalho e as
experiências de vida de quem
diariamente trabalha para proporcionar aos outros, um pouco
de qualidade de vida.
Visitei há dias o C.R.I.C., e
deixei-me contagiar pela vontade de ajudar, de ensinar, de
inserir na sociedade e de fazer

sorrir crianças diferentes, (diferentes, mas inteligentes, com
um coração, com uma capacidade de amar e ajudar como
nunca pensei ser possível).
Neste lugar, não senti pensamentos negativos, nem ciúme,
nem raiva ou vingança, senti
preocupações e uma capacidade
de entreajuda onde o pouco se
transforma em muito, onde um
sorriso, um beijo, um abraço,
podem acender o brilho no olhar
e despertar um sorriso adormecido no rosto de uma criança.
Percebi que aqueles que avaliam as pessoas pela aparência
superficial, pelas suas posses

Bom discurso, o do Director
do Colégio, com substância,
claro, sem salamaleques, com
algumas mensagens e bem dito.
Nele houve lugar também para
o repúdio firme e com elegância
dos ataques, por vezes soezes,
surgidos na comunicação social
há alguns meses atrás.
Dois pequenos “senão”, todavia. É pena que a cerimónia
de guarda de honra à entidade
que presidiu à cerimónia militar
não se faça no exterior do edifício nos moldes das boas tradições militares. A Instituição Militar não tem que ter vergonha
de se mostrar publicamente. O
“incómodo” causado ao trânsito
é mínimo e mesmo que não
fosse, teriam que se sacrificar
pois valores mais altos se levantam!
O segundo ponto tem a ver
com o facto de haver alguns
civis presentes nas cerimónias
militares que não se descobriram e, ou, tomaram uma atitude
respeitosa quando toca o hino

ou passa o estandarte nacional.
Vão ter que ser os alunos a ensinar os seus familiares…
E, de facto, entre as muitas
vantagens e mais valias que o
ensino e educação de tipo integral e completo que se ministra
no CM, devemos realçar aquilo
que é conhecido como virtudes
militares, o que representa uma
base espiritual de nomeada.
Como muito bem ensinou o
General Ferreira Martins(*),
nelas podemos distinguir a obediência e a disciplina, a subordinação e o respeito, a lealdade e
o patriotismo, a fraternidade e
dedicação; a solidariedade, camaradagem e espírito de corpo;
a coragem, a bravura e intrepidez; a abnegação e a resignação;
a generosidade na vitória e a paciência na adversidade; a honra
e o valor. Mas, à frente de todas,
destaca o General F.M., a Probidade, descrita como o “asseio da
alma”.
São virtudes como estas que
aguentam uma família, uma

instituição ou uma nação quando tudo parece ruir à nossa
volta. E só entre homens e mulheres formados nestes valores,
podem sair aqueles capazes de
redimir as Pátrias, quando estas
caem dolorosamente enfermas.
Ensinar estas coisas representa uma responsabilidade
acrescida, dado que os alunos
estão numa idade em que a generosidade da juventude é mais
impressionável pelos exemplos
que lhe são dados contemplar.
Quem puder deve vir, pois,
visitar o CM e as suas festividades. Procurem entender o que se
passa e porque se passa assim.
Verão que é um estímulo
para o corpo, retempero para o
espírito e uma bênção para a
alma.
___
(*) “As Virtudes Militares na Tra-

dição Histórica de Portugal”, Tipografia
da Liga dos Combatentes, Lisboa, 1944.
____

Uma visita que me fez pensar ...
financeiras e que não sabem valorizar o que estes têm para nos
ensinar, são pessoas frustradas,
destrutivas, que apenas querem
criar barreiras e desníveis sociais para ferir quem tem muito
para dar.
Aprendi a valorizar as pequenas coisas que a vida nos dá,
a aceitar as diferenças e a partilhar experiências de vida.
Aprendi a ouvir, e percebi
que estas, como todas as crianças, não querem conselhos,
mas precisam falar, extravasar
através de sons ou gestos, o que
sentem, o que lhes vai na alma,
o que lhes sufoca o coração, por-

que muitas vezes não têm quem
lhes dê atenção, ou tenha paciência para compreender pequenos nadas.
Aprendi a ser mais flexível, a
tentar perceber o que os leva a
tomar certas atitudes e a não
perder tão facilmente o controlo.
Aprendi a não julgar, sem
escutar, só porque á luz dos
olhos existem diferenças.
A si, caro leitor, deixo-lhe
um conselho: Não se limite a
ouvir falar de uma instituição
como esta, venha visitá-la e conhecer a realidade em que vivemos, partilhe um pouco do seu
tempo disponível com estas cri-

anças, e para casa leve o coração
preenchido com todo o amor
que têm para lhe dar. Não tenha
pena delas, partilhe apenas um
pouco do seu tempo a acompanhá-las.
Penso que nunca é tarde para
se repensar nos valores, principalmente nos que reflectem a
orientação geral da Sociedade
em que vivemos.
Mais que isso vai ver, com
toda a certeza, que, no final,
receberá mais do que irá dar.
E isso é tudo o que vale a
pena!
___
Catarina Teles
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APONTAMENTOS

Mário Justino Silva
Professor de História

O Templo Romano de Évora
O Templo Romano de Évora, edificado em fins do século I
d. C., erguia-se em pleno coração da cidade de Ebora, no
fórum, ou seja a praça pública
que dominava a antiga acrópole
eborense. Trata-se, no dizer de
Túlio Espanca, de uma “relíquia
monumental sem paralelo no
país e seguramente dos mais
preciosos da península”. Também J. Filipe Mendeiros lhe
chamou “jóia preciosa e ex-libris da época romana”. Apesar
de ter escapado à fúria da natureza e ao camartelo dos adeptos das demolições, o monumento passou por várias vicissitudes ao longo dos séculos.
Rodeado de bonitas colunas
caneladas de granito, encimadas
por capitéis da ordem coríntia,
talhados em mármore branco da
região de Estremoz/Vila Viçosa,
o monumento já não se encontra
completo. As colunas da fachada desapareceram completamente. Restam as seis da reta-

guarda e algumas nas laterais
que suportam o que resta da
arquitrave. As colunas assentam
sobre um pódio que se encontra
quase completo.
No século V as invasões bárbaras terão por certo deixado as
suas marcas.
Na Idade Média, o templo
foi transformado em açougue

público (talvez desde o reinado
de D. Diniz), tendo sido emparedado e colocado um terraço de
ameias góticas. Foi de lá que os
partidários do Mestre de Avis,
em 1383, combateram os seguidores de D. Leonor Teles.
Serviu de casa-forte ao castelo
da cidade.
No século XVI teve sino de

correr, cujo toque chamava a
população a recolher a casa, ao
anoitecer. Esteve também ligado
ao Palácio da Inquisição.
Só no século XIX, por volta
de 1870/71, foi possível libertar
o monumento de construções
recentes, repondo o traçado primitivo. Tal iniciativa deveu-se a
um grupo de intelectuais e homens de cultura, liderados pelo
Director da Biblioteca Pública
de Évora – Dr. Augusto Filipe
Simões – que contou com a preciosa colaboração técnica do
arquitecto italiano José Cinatti
que coordenou essa grande e
complexa operação de restauro.
Durante muitos anos chamouse-lhe, indevidamente, Templo
de Diana. Pensava-se, desde o
século XVII, talvez por influência do jesuíta Padre Manuel
Fialho, que teria sido um templo dedicado ao culto a Diana –
deusa da caça entre os romanos.
Estudos posteriores vieram no
entanto demonstrar que se trata

de um santuário consagrado ao
culto ao imperador.
Escavações arqueológicas recentes vieram revelar vestígios
de um pórtico e de um espelho
de água ritual que o rodeava.
Como seriam os rituais? Que
tipo de cerimónias religiosas
teriam lugar no templo? O que
existiria no seu interior?
Era por certo uma actividade
social e cívica, pois era necessário que toda a comunidade
prestasse culto de forma a agradar aos deuses, pois podia estar
em causa a coesão do estado.
Pensa-se que a elevação dos
imperadores romanos à categoria de foi mais um contributo,
uma estratégia para a construção
da figura imperial. Porém, como
é sabido, os cristãos, como monoteístas que eram, recusavam o
culto ao imperador e a adoração
às divindades pagãs de Roma.
Muitos pagaram com a vida a
fidelidade à sua fé.
___

PORTUGALIDADE

A “OLIVENZA COMARCAL”
– instrumento de colonialismo espanhol

(Parte I)

Carlos Consiglieri
Economista e
Professor Universitário

O facto de Olivença (entendida na dimensão do antigo concelho português) ter sido integrada num espaço comarcal nos fins
da primeira metade do século
XIX, constitui e corporizou uma
decisão ilegal e arbitrária.
Maior absurdo foi, ainda, ter
sido dado como cabeça dessa
Comarca a Vila de Olivença que,
desta forma, passou a centralizar
a justiça num território que se
veio a revelar sem unidade geográfica e humana, ambiguamente
denominada de “Olivenza”.
Porém, os verdadeiros significados e objectivos desta integração nunca foram substantivamente revelados e analisados,
pelo que se torna, neste momento, vantajoso fazê-lo, nem que seja em termos de reflexão breve.
1.ª PARTE
1. O espaço comarcal foi
estabelecido, em grande parte,
pelos limites administrativos do
chamado Partido Judicial, criado
em 1834, pelo decreto de 21 de

Abril, que ordenava a divisão
provincial em partidos judiciais,
correspondendo 13 a Cáceres e
15 a Badajoz.
Desde então, e com maior incidência, a partir de 1836, a
Extremadura contará com as
mesmas “divisões” administrativas de natureza civil, militar e
eclesiástica que permaneceram
em grande parte até à actualidade.
O sistema judicial foi completado pela reestruturação das
forças de segurança e policiais,
bem como com a instalação de
corpos especiais de manutenção
da ordem pública, como foi o caso da Polícia Rural, então regulamentada.
Este corpo policial tinha como objectivo central garantir a
ordem nas povoações – aldeias e
campos, através do controle da
posse e uso de armas.
Com o fim de se dispôr de
forças militarizadas em todos os
lugares, estabeleceu-se, desde
logo, a formação de onze companhias, cada uma com 120 elementos.

Atentemos com a devida atenção a localização destas forças
repressivas: três estacionadas à
direita do Tejo; quatro entre o
Tejo e o Guadiana; e quatro à esquerda do Guadiana.
Convirá revelar algumas das
preocupações e dos cuidados
quanto à selecção do pessoal destas onze companhias, num total
de 1320 homens.
As instruções dadas para a
respectiva seriação apontavam
para a necessidade de se escolher
para esta incorporação “perfeitamente” (…) “urbanos e gentes de
excelente fama moral e política”.
Ao mesmo tempo e face às
circunstâncias excepcionais que
se viviam então (…) a Polícia
Rural surge como corolário das
Comissões Militares destinadas a
reprimir os inimigos da tranquilidade: “do sossego e da calma
entre a população”.
2. A denominada “Comarca”
abrangeu, logo de início, um território muito específico que incluía os “ayuntamientos” de

Alconchel, Almendral, Cheles,
Híguera de Vargas, Torre de
Miguel Sesmero, Valverde de
Leganés, Villanuevo del Fresno e
Olivença.
Os limites deste “espaço”
confinam, em termos comarcais,
a norte, com a Comarca de
Badajoz (Capital da Província); a
este com a de Almendralego; a
sul com a de Gerez los Caballeros; e a oeste com concelhos do
Alentejo.
A evolução demográfica da
“Comarca de Olivenza” é elucidativa quanto à dimensão e à precariedade económica do território. Em 1829, contaria com
uma população de 16.837 habitantes, para em 1860 registar
23.473, isto é, mais 39%. Em
1877 os Censos apontam para
pouco mais de 25 mil habitantes.
Mas, no século XX, a população deste “espaço” irá ter crescimentos lentos e desiguais. Se no
período de 1840 a 1950 a população comarcal passou de 17.083
habitantes para 43.092, o que
representa um acréscimo em ter-

mos absolutos de mais de 26 mil
habitantes, o que significa uma
evolução percentual significativa
– 152,3%. Porém, se analisarmos
a evolução de Olivença, neste
mesmo período, foi apenas de
103,4%.
Constata-se, mesmo, que foi
o “ayuntamiento” que teve o
índice de crescimento mais baixo
pois Alconchel subiu 133,9;
Almendroal 113,1; Higuiera de
Vargas 159,8; Villanueva del
Fresno 310,0; Valverde de Leganés 262,9; Torre de Miguel
Sesmero 141,9; e Cheles 167,4.
Poder-se-á afirmar, sem dúvida, que o facto de Olivença ter
assumido a cabeça comarcal não
lhe trouxe, em termos demográficos, quaisquer vantagens – até
antes, talvez o contrário.
Verifica-se, sem dúvidas, que
houve políticas e medidas que
criaram condições para a redução da população oliventina,
para a sua estagnação.
Quais e com que objectivos?
(continua na próxima edição)
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motores de outros tempos

Rui Duarte

a nostalgia de um passado bem recente…

A K R E I D L E R , foi fundada em 1904, por Alfred Kreidler, foi um dos maiores construtores
mundiais de motociclos que conseguiu exportar muitos dos seus veículos para o nosso país.
A empresa alemã na altura era conhecida pela produção de cabos eléctricos e
de telecomunicações e após a segunda
grande guerra viu a oportunidade de fundar um novo negócio, a produção de um
veículo de transporte próprio, fiável e
barato e que fomentasse a ideia da utilização do transporte próprio.
Nos anos sessenta surgiu um modelo
com o nome de Florett que traduzido

significa “folha”, este modelo competiu
nos mercados mundiais do motociclismo
e com todos os atributos que possuiu foi
um modelo de sucesso.
Tendo começado com a produção da
famosa R50 no ano de 1951 a Kreidler
destacou-se na altura das outras marcas
concorrentes, muito especialmente devido ao facto de, logo no primeiro modelo, ter sido provada a sua fiabilidade e

Agência de viagens do distrito de
Santarém admite colaborador (M/F)
Perfil
• Pró-activo, dinâmico, responsável e com espírito de
equipa
• Gosto pela actividade comercial
Requisitos
• Conhecimentos de Informática na óptica do utilizador
• Inglês falado e escrito
• Disponibilidade imediata
• Carta de condução
Funções
• Vendas (atendimento presencial e telefónico)
• Realização de orçamentos e reservas
Respostas para o e-mail: viagensnoribatejo@gmail.com

durabilidade ao ser-lhe atribuída a capacidade para dar uma volta ao mundo.
A marca aumenta a sua popularidade
e credibilidade em cada modelo que vai
lançando, aspecto que vai sendo reforçado pelos vários records de velocidade na
categoria de 50cc que estas máquinas
iam conseguindo. Mas como muitas outras empresas do ramo, incluindo várias
portuguesas, a Kreidler acabou por não

resistir à concorrência dos países nipónicos dos anos 80 e encerrou lentamente a
sua produção em 1983.
Em Portugal foram vendidas muitas
Kreidler's, especialmente o modelo “Florett” o qual se destacam as zonas de Coruche e restante Alto Alentejo como
zonas de grande importação destes veículos associado a algum poder de compra das pessoas da zona.
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SAÚDE E BEM-ESTAR

João Estevens
Fisioterapeuta

Hidroterapia: Fisioterapia
no meio aquático
ESPECIALIDADES
Cozinha Tradicional • Carnes Nacionais
Peixes Frescos • Doces Regionais
Mariscos Frescos

MÓVEIS SORRAIA
Grandes Salões
de Exposição
Tel. 243 617 552
Bairro da Areia, 122 – 2100-018 Coruche

ESTUDO, PROJECTO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE REGA
Rações • Adubos •Sementes • Produtos Fito-Farmacêuticos • Produtos e
Equipamentos para Agricultura e Jardim • Redes de Vedação • Postes Tratados
Plásticos de Cobertura • Tubos e Acessórios para Sistemas de Rega e Canalizações
Equipamentos para Cozinhas e Casas de Banho • Motobombas, Máquinas
Agrícolas, Portáteis e de Jardim da prestigiada marca HONDA

Produtos e Equipamentos para Tratamento e Manutenção de Piscinas
Telef/Fax 243 675 862 Móvel 962 939 710 E-mail agrigarden@sapo.pt

Rua de Olivença S/N – 2100-151 CORUCHE

Rua 5 de Outubro
2100-127 Coruche

Tel. 243 617 744/5
Fax 243 617 747
Tm. 917 074 345

Comida para fora e Frango no Churrasco

ARRAGEST

Gabinete de Contabilidade e Gestão

Escritório:
Telef./Fax: 243 617 501
Telem.: 966 288 506
Rua de Diu, nº 9 – 2100-144 CORUCHE

A Hidroterapia é uma modalidade da Fisioterapia, que utiliza a água como meio terapêutico, cada vez mais aconselhada
por médicos e outros profissionais de saúde, devido aos bons
resultados que têm sido obtidos
no tratamento de várias patologias.
Pode ser realizada em grupo
(classes) ou individualmente,
dependendo do tipo de problema e grau de autonomia do
utente, e é utilizada como tratamento único ou complementar.
São várias as vantagens da
reabilitação em meio aquático.
Se por um lado é possível uma
maior liberdade de movimentos
e uma sensação de redução do
peso corporal devido à redução
da acção da gravidade, por
outro, a própria temperatura da
água aquecida propicia um
maior relaxamento muscular e
alívio da dor. Estes factores possibilitam, por exemplo, um retorno precoce à actividade após
uma intervenção cirúrgica.
Ao nível dos benefícios encontrados podem realçar-se a
diminuição da dor; diminuição
do edema; aumento da força
muscular; aumento das amplitudes articulares; aumento da mobilidade e equilíbrio; prevenção
de quedas e diminuição do medo de cair; reeducação das actividades funcionais (marcha,

sentar/levantar, subir escadas,
etc.); melhoria da postura; aumento da tolerância ao esforço;
relaxamento; aumento do bem-estar físico e psíquico.
No âmbito da Hidroterapia,
o fisioterapeuta, mediante uma
avaliação prévia das necessidades e problemas do utente, traça
objectiva e um plano de tratamento específico, actuando em
disfunções ortopédicas/traumatológicas (fracturas, patologias
da coluna vertebral e outro tipo
de lesões) neurológicas (Parkinson, sequelas de AVC, Esclerose
Múltipla), reumatológicas (artroses, artrite reumatóide, fibromialgia) e pós cirúrgicas.
A Hidroterapia não possui
apenas uma componente terapêutica, sendo também valorizadas as componentes preventiva/educativa, social e lúdica.
Muitas vezes, surge alguma
confusão entre Hidroterapia e
Hidroginástica, fruto de algum

desconhecimento da população
em relação às diferenças entre
estas duas modalidades. No entanto, a única semelhança entre
elas é o facto de serem praticadas dentro de água. Enquanto
na Hidroterapia, o objectivo
principal é o tratamento e recuperação de patologias, daí ser
uma modalidade da Fisioterapia, as aulas de Hidroginástica, ministradas por profissionais de Educação Física, são
direccionadas para a manutenção ou aumento das capacidades
físicas, assumindo um carácter
maioritariamente preventivo.
A Hidroterapia é um serviço
que tem vindo a desenvolver-se
em todo o país nos últimos anos,
muito devido à utilização das
Piscinas dos vários Municípios
e à especialização dos seus profissionais.
Este serviço encontra-se
disponível nas Piscinas Municipais de Coruche através da
Escola de Natação Búzios,
desde há varios anos, estando
agora a cargo de um Fisioterapeuta com formação e experiência na área.
Actualmente conta com mais
de 30 utentes inscritos, divididos em várias classes com uma
vasta escolha de horários e
sessões individuais com horário
a combinar com o responsável.
___

Não pode ser vendido separadamente.
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João Carvão
Fotos: Joaquim Mesquita

Amadores de Coruche iniciam temporada na Terrugem

João Mesquita com excelente primeira ajuda de João Mendes

Foi no passado sábado, dia 3
de Abril, no festival misto a favor da Associação de Beneficência Amigos de Terrugem e
simultâneamente de homenagem ao cavaleiro José Luis Sommer d´Andrade, pelos seus 40
anos de alternativa, que os Forcados Amadores de Coruche
iniciaram a presente temporada,
repartindo cartel com os Amadores de Monsaraz.
Foram caras, João Mesquita, que consumou à segunda
tentativa e Paulo Oliveira à primeira, por Coruche e André
Mendes e Ricardo Cardoso,
ambos à primeira, por Monsaraz, numa tarde tranquila para a
forcadagem.
Compunham o cartel, a cavalo, Tito Semedo, que substituiu
Sommer d´Andrade, lidou o primeiro da tarde, de ferro Sommer, de forma correcta e desembaraçada, embora sem grande
emoção, muito por culpa do seu
oponente.

Sónia Matias, aproveitou a
ocasião para rodar novas montadas, que deram boas indicações, desenvolveu uma lide de
boa nota diante de outro novilho
do mesmo ferro.
Rui Santos andou ligado,
preparando bem as sortes e com
cites frontais cravou ferros de
boa nota, tendo sido muito
aplaudido durante e após a lide
ao novilho de Manuel Veiga e
António Maria Brito Paes, que
diante de outro novilho de Manuel Veiga, realizou uma lide
muito regular e correcta, da qual
se destacam dois bons ferros
compridosA pé, tourearam o matador
Luis Vital “Procuna”, que perante um novilho de Falé Filipe,
executou vistosos lances de
capote e um bom tércio de bandarilhas, como é seu apanágio,
tendo depois com a moleta realizado uma faena de mérito, por
ambos os lados, com mando,
mas de pouca transmissão, dada

última hora

CORUCHE

29 DE MAIO

Paulo Oliveira com boa primeira ajuda de Filipe Mendes

a falta de classe e de um pouco
mais de raça do novilho e o novilheiro Nuno Casquinha que,
entendendo na perfeição um
interessante novilho de S. Martinho, a mostrar que reaparece

cheio de vontade e de muito
querer, desenvolvendo uma lide
de conhecimento, mando e valor.
O público presente reconheceu a sua boa actuação e tributou-lhe os mais calorosos aplau-

sos de uma tarde fria. O festival
foi dirigido pelo delegado técnico do IGAC, Sr. António José
Martins, tendo como assessor
veterinário a Drª. Francisca
Claudino.

P ro c u n a n u m n a t u r a l c o m p ro f u n d i d a d e

PABLO
HERMOZO
DE
MENDONZA
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II

Joaquim Mesquita

Texto e fotos

João Ribeiro Telles Jr. Triunfou
em Alcochete
O festival taurino a favor da “Abrigo” realizado no dia
14 de Março em Alcochete teve em João Telles Jr o seu
grande triunfador com uma excelente lide diante de um
Passanha com peso e trapio.

João recebeu-o com decisão
e cravou os compridos á tira
para nos curtos dar um recital de
bem lidar e cravar de frente com
o “Gabarito”, filho do célebre
cavalo com o mesmo nome que
pertenceu a seu tio António.
Algo aponta para que venha a
ser um crack como o pai e João
já alcança importantes triunfos
com ele. Rematou com dois
palmitos agitando as bancadas.
Manuel Lupi abriu praça com
uma boa lide, lidando e bregando com emoção, cravou a quarteio rematando as sortes.
Salgueiro da Costa lidou
um novilho sem classe nem
apresentação de Fermin Bohorquez. Andou desenvolto com
ele, lidou-o dentro do seu estilo,
pena foi que o murlaco não lhe
permitisse maior brilho.
Apresentou uma nova montada que pode vir a ser importante na sua carreira e com ele
deixou curtos de emoção rematando como “Zamorim”, ca-

valo lidador por excelência permite-lhe subir o nível das actuações.
As pegas estiveram a cargo
de uma selecção de Forcados
amigos da “Abrigo” comandados por João Simões.
Na arte de “Montes”, Maestro Vítor Mendes nada pode
fazer diante de um S. Torcato
que embora mostrasse qualidade nas investidas não tinha
forças para o fazer e mais não
fez que abreviar.
Uceda Leal lidou um Rio
Frio com profissionalismo, mostrou a classe de um toureiro poderoso.
Miguel Abellan esteve também ele em bom plano perante
um Conde Cabral com alguns
laivos de nobreza e Sérgio
Aguilar encerrou com chave de
oiro um festival de casa cheia
com uma muito boa faena ao
excelente novilho de Falé
Filipe.

J o ã o e o g a b a r i t o e n t r a n d o d e f re n t e

Campanha
“Bem vindo a
2010”

Distribuição de Combustíveis e
Lubrificantes
•
Gasóleo Agrícola, Rodoviário
e de Aquecimento
•
Entregamos ao Domicílio
qualquer quantidade
em qualquer ponto do País
(com viaturas próprias)

Distribuidor Oficial

Fornecemos tanques aéreos e subterrâneos para combustíveis
CONTACTOS / INFORMAÇÕES
Tel. 263 851 201 • Fax 263 851 204 • geral@sobralpneus.pt

O Talho do Manel
oferece-llhe vinho
O Talho do Manel
dá-lhe as boas vindas
a 2010, oferecendolhe uma garrafa de
vinho.
Nesta edição do JC
recorte o cupão de
oferta, na capa, e
troque-o no Talho do
Manel por uma garrafa
de vinho
ao comprar o produto
seleccionado para a
campanha.
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Forcados de Coruche Preparam Nova Temporada

Pedrógão
F o t o d e F a m i l i a c o m o G a n a d e i r o , A n t o n i o F r a n c i s c o Te i x e i r a .

Foto Margarida Fatela

O Grupo de Forcados Amadores de Coruche comandados por Amorim
Ribeiro Lopes tem preparado a sua temporada 2010 com treinos intensivos,
comparecendo actuais e antigos forcados para dar moral aos mais novos,
assim como caras novas a querer envergar a jaqueta do Sorraia.
Durante o mês de Março e com vista na preparação para a abertura da temporada no sábado de Páscoa na Terrugem, treinaram por duas vezes na quinta
da Silveira na Fajarda, onde o anfitriã, Paulo Pinto, antigo elemento do grupo
criou excelentes condições para continuar a contribuir para a excelente forma
do seu grupo de sempre.
Também no Pedrógão, solar da Ganadaria Veiga Teixeira, António Francisco Teixeira disponibilizou um bom treino ao Grupo de Coruche.

Torneio de Cernelhas
José Tomas e Ricardo Dias foram os eleitos de Amorim R. Lopes para representar o Grupo de Forcados Amadores de Coruche no torneio de cernelhas
que se realizou a 27 de Março na Arena D'Evora organizado pela empresa
Terrabrava.

Quinta da Silveira, treinando a cernelha

Foto Joaquim Mesquita

Pedrogão, Amorim dando as primeiras instruções

Foto Margarida Fatela

Quinta da Silveira, juventude com valor.

Foto Joaquim Mesquita
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Texto e Fotos: Joaquim Mesquita

III Jantar de Gala Irmandade da Rosa
A Irmandade da Rosa escolheu o dia 6
de Março e o salão de eventos do restaurante “O Farnel”, no Monte da Barca para
organizar o seu já tradicional jantar de
Gala a favor do fundo de assistência do
Grupo de Forcados Amadores de Coruche.
Uma iniciativa das esposas e namoradas dos elementos do grupo que em boa
hora tiveram a brilhante ideia de em um
jantar de Gala de sua total organização
tentarem recolher o mais possível de fundos para que durante a temporada, os seus
maridos e namorados tenham um fundo
de assistência com uns trocos para suportar os custos de tratar as mazelas que os
toiros por vezes lhe vão fazendo, esperamos e desejamos que não sejam graves e
daqui lhes enviamos os votos de uma
excelente temporada.
O jantar de gala da Irmandade da Rosa
serve ao mesmo tempo para ser uma noite
de agradável convívio entre todos os ele-

As Rosas da Irmandade, toda a organização esteve a seu cargo estão de parabéns pelo
excelente evento que organizaram

mentos do GFAC, seus familiares, amigos
e convidados, sendo o seu ponto alto as
homenagens prestadas e os prémios atri-

buídos a alguns elementos do grupo, um
pouco fora do habitual para tornar a noite
mais festiva. … E os prémios e os premia-

dos foram os seguintes:
Espalha Magia: José Tomas (Faísca)
Sobrevivente: Luís Gonçalves
Baixa Tensão: Ricardo Dias
Revelação: José João Cavaco
Costureirinha: Nuno Feijoca
Palavras de Mestre: Gonçalo Cardoso
Empurrão: irmãos Peseiro
Premio Irmandade da Rosa a título
póstumo para Rosa Coragem.
Homenageou-se também a titulo
póstumo a memória de Luís Rato, elemento dos juvenis falecido a 14 de Agosto último.
Após a entrega dos prémios e as homenagens actuou o Rancho Folclórico de S.
José da Lamarosa. A apresentação esteve
a cargo das Rosas Liliana Pinto e Mónica
Tomás, que, diga-se em abono da verdade
estiveram quase profissionais em noite de
total revelação. A festa continuou noite
dentro com animação e música.

Forcados
Forcados do Grupo compareceram
compareceram praticamente todos,
(foto com alguns elementos do GFAC)
GFAC)

A juventude do grupo marcou
marcou presença,
presença, são o futuro
futuro do
Grupo de Forcados
Forcados Amadores
Amadores de Coruche

O cabo, Amrim R. Lopes e alguns amigos do grupo que
fizeram questão de comparecer
comparecer e ajudar a causa

Desconto de 10% para reformados
Oferta de vales de € 7 em compras no
comércio tradicional

Visite o nosso Video-C
Clube em Coruche

> Veja as novidades
• venda de jogos PC, PS2, PSP
• Venda de consolas
• representante Haagan Daazs
gelados
• venda de gomas • tabacaria
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Antonio Ribeiro Telles
no Festival da TTS
António Ribeiro Telles é cabeça de cartaz do festival organizado pela Tertúlia Tauromaquica Sobralense dia 25 Abril ás 17 horas
na praça do Sobral, cujos lucros revertem a favor da construção de
novos curros da praça de toiros.
António irá alternar com Luís Rouxinol e Ana Batista a cavalo e
na lide a pé actuam os matadores de toiros Vítor Mendes e José Luís
Gonçalves e o novilheiro Gonçalo Montoya.

Campo Pequeno
Apresentou Abono 2010
Foi apresentado em conferência de imprensa no Campo Pequeno o ABONO da TEMPORADA de
2010 que constará de 15 espectáculos (14 corridas de toiros e uma novilhada de promoção de novos
valores).
Entre Abril e Setembro actuarão no Campo Pequeno as maiores figuras do toureio mundial.

São as seguintes as datas:

8 de Abril • 6 e 20 de Maio • 2 e 17 de Junho • 1, 8, 15 e 22 de Julho
5, 12, 19 e 26 de Agosto • 2 e 30 de Setembro.
Comparativamente a 2009, este ano haverá mais duas corridas de toiros.
A novilhada de promoção de novos valores, que tradicionalmente se realizava na terceira semana
de Junho, passará esta temporada para a segunda quinta-feira de Agosto.
Na primeira metade do abono consta a presença de António Ribeiro Telles na corrida de abertura, 8
Abril e a 17 de Junho conjuntamente com o Grupo de Forcados Amadores de Coruche numa corrida
mista assim como a presença do Matador de toiros de raízes coruchenses Luís Vital “Procuna” no dia
20 de Maio ao lado de Miguel Angel Perera.
Manuel R. Telles Bastos e João Telles Jr., assim como qualquer ganadaria do Sorraia, não estão
para já englobados na primeira metade do abono capitalino.

As pegas estarão a cargo dos Amadores de Vila Franca de Xira.
Serão lidados novilhos de Antonio Lampreia, para cavalo e Falé
Filipe para a lide a pé.

João Telles Jr.
e ganadaria Vale
Sorraia em VFX
Englobado na VII Festa de Campo, da Lezíria e do Cavalo, a
Centenária Praça de Toiros Palha Blanco abrirá as suas portas no
próximo dia 2 de Maio pelas 16:30 horas para a realização de uma
corrida de toiros à portuguesa, que servirá igualmente para iniciar
as comemorações oficiais do 35.º Aniversário da ABEI –
Associação do Bem Estar Infantil de Vila Franca de Xira.
A ABEI é uma Instituição Particular de Solidariedade Social,
sem fins lucrativos, criada em Maio de 1975 por um grupo de Pais
e Cidadãos, sensíveis e vocacionados para a prevenção e resolução
de problemas associados à infância, e entendeu iniciar as comemorações do seu 35.º Aniversário com este acto prestigiando assim a
Tauromaquia e defendendo os valores culturais do concelho onde
está inserida.
Após o extraordinário sucesso de um Toiro da ganadaria Vale
Sorraia na Feira de Outubro de 2008, a Tauroleve tem a honra de
apresentar um curro completo desta divisa histórica por ser das
raras ganadarias que é composta por reses de casta portuguesa,
provenientes de Norberto Pedroso, Branco Teixeira e Palha Blanco.
Um curro com trapio e de apresentação singular que marcará sem
dúvida o arranque da temporada. Para estar por diante dos Sorraias,
a Tauroleve apostou numa terna de cavaleiros jovens. Paulo Jorge
Santos, João Ribeiro Telles Jr. e João Salgueiro da Costa, compõem
a terna desta tarde, que se quer de competição máxima entre três
jovens que cimentam o mais alto patamar da nossa tauromaquia. No
capítulo da forcadagem, as pegas estarão a cargo dos amadores de
Vila Franca e de Alcochete.
Dois grupos de enormes valias e com pergaminhos na nossa tauromaquia e que tarde após tarde buscam o triunfo na arte de bem
pegar toiros. Contudo a vertente taurina não ficará pela realização
da corrida de dia 2.
A empresa Tauroleve anuncia ainda que será realizado na Praça
de Toiros Palha Blanco o desenjaulamento público dos toiros da
ganadaria de Vale Sorraia no dia 1 de Maio pelas 22 horas.
Um espectáculo único com o intuito que todos os aficionados
possam confirmar a imponência dos toiros a lidar no dia seguinte.

Do Vale Sorraia para Vila Franca de Xira (foto D. R.)
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Dr. Domingos da Costa Xavier

Médico veterinário e escriba taurino

Mas que Azar…!
Nada deve ser mais incómodo que ter razão antes de tempo.
De facto com Amadeu dos Anjos assim é !!!
Não há muito tempo tive
ocasião de desfrutar um filme de
1962 em que o toureiro do Safurdão fazia em Tentadero na
casa de Atanásio Fernandez o
ensaio do seu “passe dos anjos”
que presto consagraria na Praça
Riojana de Logroño, em que
ainda hoje, pese o retirado há
mais de trinta anos, é ídolo.
Em verdade Amadeu, é todo
um caso, a nível do toureio.
Nasceu cedo demais. Com algum sentimento patriótico continuamos a considerar o beirão

(que é parente de Maria João
Pires, sabiam? A arte está-lhe
nos genes…) o maior “muletero” português de todos os tempos, o que sendo sobrado elogio,
não deixa de ser redutor, e eu
explico.
A sua concepção do toureiro
foi, é, bem mais importante que
o que se consente numa análise
primária, e com uma antecipação de trinta anos soube postular
o que agora está de moda.
As grandes figuras do toureio executam hoje o que Amadeu soube fazer ontem, e não é
de somenos que possamos aqui
dar testemunho de que a grande
faena de Sebastian Castella na

Praça México, se lhe mudássemos o rosto (que a figurita é
semelhante…) bem que podia
ser atribuída ao nosso matador,
se bem que o Francês dá com os
pés quietos dois ou três lances,
quando o português dava uma
dúzia, com os pés pousados em
cima de um alvo lenço que sacou da aljava e colocou na
arena.
Ao ver na “festa brava México”, canal 29 da Zon cabo a
faena de Castella, tão similar ao
que recordo ter-lhe visto fazer,
não resisti a pegar no telefone
para lhe confessar o quanto continuo a admirar o que soube
fazer nas arenas. Com uma voz

algo contristada soube dizer-me
que pena que sejam tão raros os
que reconhecem que o meu
toureio teve grandeza…
De facto teve mesmo grandeza o que nas arenas fez, que se
lembre que o grande e malogrado “Paquirri” foi o primeiro que
o copiou, depois (e isto não é
boca…) Paco Ojeda bebeu á
exaustão do seu toureio praticando o três em um (o passe dos
anjos…) sempre que os toiros
lhe consentiram e aí temos agora os figurões a praticar o que o
português inventou sempre que
podem. Sebastián Castella, Miguel Angel Perera, Curro Diaz e
porque não “El Juli”, fundamen-

tam ou não o seu toureio no prodigalizado por Amadeu dos
Anjos? Em Espanha, que têm os
toiros sob tutela da administração interna, todos os anos condecoram no ministério da cultura toureiros com a medalha das
belas artes.
Em Portugal em que felizmente os toiros se situam tutelados pela cultura, para quando
uma homenagem merecida a
quem soube ser promissor pioneiro do que é hoje a pedra de
toque no toureio mundial.
Não se incomode com os
ingratos!
Um abraço “Maestro”.
___

E, perdeu Obama o seu tempo!
Há frases muito bonitas, que
vamos acumulando ao longo da
vida, que de certa forma, ajudam a construir o que somos.
Uma delas, proferia por Tenzin
Gyatto, o Dalai Lama, reza – “é
muito melhor fazer amigos que
criticar ou destruir. É fundamental que se respeite o próximo”.
Por esta e por outras coisas
que ao longo da vida foi dizendo, pelo assumido exemplo de
rebeldia, por ter sabido concitar
em seu redor o apoio de todos os
tibetanos que se conseguiram
exilar, por não ter desistido, por
ser um personagem simpático, o
Dalai Lama (em tradução literal
– oceano de sabedoria) até me
era um ser respeitadíssimo. Era,
disse bem, era.
Pese o respeito profundo que
me merece a causa tibetana, que
a liberdade de um povo, seja em
que circunstância for, não se

discute, pela primeira vez dei
comigo a equacionar a coisa pelo lado chinês, o que até a mim
me preocupa.
De há muito dizemos dos
pacientes, que têm “paciência de
chinês”, o que não é muito fácil
de entender no mundo ocidental, dado que nos auto-consideramos “punteros en el mundo”
(utilizando pura linguagem taurina), e agora temos que convir
que os chineses têm razão.
Parece-nos muito licito que
Inglaterra reclame e domine Gibraltar, que Angola se arvore
“dona” de Cabinda (pese a traição portuguesa, face aos tratados assinados com os autóctones…), que Espanha (aqui ao
lado…) reprima as autonomias
e considere suas de pleno direito
as regiões que reivindicam ser
“pátrias” (eu sei que é difícil
reflectir os conceitos…) e, aqui

chegados, dado o clima revolucionário e os antecedentes históricos, com que direito nos agastamos com a república da China
por reclamar a tutela do Tibete
de que o Dalai Lama por direito
é lidar?
Não sei, não estive lá e não
avaliei de facto, até que ponto o
poder chinês abastardou em
consciência a verdadeira cultura
tibetana, mas basta-me ver os
canais televisivos temáticos
para verificar de há existe, por
mais limitada que seja, que,
prendem-se os corpos que não
os espíritos. Aliás, deixem-me
que pela enésima vez cite Gabriel Mariano (a quem Coruche
ainda deve uma homenagem…!)
que postulou (e eu de miúdo
assimilei) que “cultura é a adaptação do homem ao meio natural circundante”.
Ora bem, se a cultura está

viva, se o que se discute é
(importante!) a liberdade e a
noção de estado, se a criatura se
tem caracterizado por com bonomia arrastar gente para a sua
causa, porque razão se permite
extravasar a tal ponto os seus
interesses e enviar uma carta ao
Parlamento Catalão pedindo a
inviabilização da festa toiros.
Passou-se?
Todo o mundo tem direito á
emissão de opiniões, e por isso
não sendo budista, mas sim
católica apostólica romano, é bom
que aqui recorde que a nossa
bíblia postula a dado passo que
devemos “a Deus o que é de Deus
e a César o que é de César”.
É triste que tão prestigiada
figura se tenha disposto a tal
papel, capaz de se traduzir na
contradição completa do que há
anos tenta fazer passar. É triste!
Com tal atitude de intolerân-

Obrigado, Gabriela Canavilhas
Até que enfim! A excelentíssima ministra da cultura, revelou extremo bom senso ao criar a
secção de tauromaquia no Conselho Nacional de Cultura, reconhecendo a tradição da arte tauromáquica no contexto do tecido social português.
Insigne pianista, parece que está a querer na matéria a tocar nas notas certas, e, acredite, ilustre
governante que o melhor da “afición” nacional lhe vai ficar muito agradecida, habituada que está
a que os poderes públicos a depreciem.
Sejam quais forem os resultados da presente medida, é bom, muito bom, o termos que reconhecer o seu esforço.
DCX

cia Tenzin Gyatto, verdadeiro
nome da criatura, veio provar ao
mundo que o ídolo tem pés de
barro e que calhando os chineses têm alguma razão.
É triste, jamais esperei ter
ocasião de sobre tal figura escrever o que estou escrevendo;
era-me grato…!
Que é que tem a sensibilidade de um monge tibetano a
ver com a mentalidade de um
pacato cidadão ibérico?
Dizem-me? Eu cá não sei
dizer! Até aqui militante da sua
causa, tenho confessar, que
estou para saber se merece ser
levado a sério. Coitados dos tibetanos com problemas válidos
para resolver. Quando, quase
dando origem a um conflito diplomático, Obama recentemente o recebeu ao adverso da opinião chinesa, será que não perdeu tempo?
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24h PASTELEIRAS – Coruche
A 10 e 11 Abril venha à Corart, no Largo João Felício,
e participe em 24 h PASTELEIRAS – Coruche:
exposição e venda de artesanato e gastronomia.

Traga a sua bicicleta pasteleira, junte-se a nós!
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Cartório Notarial – Coruche

Cartório Notarial – Coruche

Notária Ana Fernanda Claro de Almeida

Notária Ana Fernanda Claro de Almeida

Rua dos Guerreiros n.° 15, em Coruche
– EXTRACTO –

Rua dos Guerreiros n.° 15, em Coruche
– EXTRACTO –

Ana Fernanda Claro de Almeida, Notária, certifico, narrativamente, para efeitos de publicação,
que no Cartório Notarial de Coruche, sito na Rua dos Guerreiros, n° 15, no livro de notas para
escrituras diversas número VINTE E UM - A, a folhas dezassete e seguintes, foi lavrada uma escritura de justificação notarial, pela qual EUCLIDES JOAQUIM CARVALHO, e mulher CLEMENTINA MARIA FARINHA CARVALHO, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, ambos naturais da aludida freguesia de Coruche, residentes na Rua Principal, no dito lugar de
Carapuções, declararam que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do prédio a seguir identificado, da freguesia de Santana do Mato, concelho de Coruche:
RÚSTICO, sito no lugar de Carapuções, com a área de dezasseis mil setecentos e trinta e sete
metros quadrados, composto por montado de sobro ou sobreiral, cultura arvense, pinhal bravo e
vinha; a confrontar de norte com Cristalino dos Santos e José Carlota Júnior, de sul com Estrada,
de nascente com Mavilda Maria Carvalho Maia, e de poente com Herdeiros de Jacinta Maria
Estanque; inscrito na matriz rústica sob parte do artigo 91, secção AI; a desanexar do descrito na
Conservatória do Registo Predial de Coruche sob o número DOIS MIL OITOCENTOS E
VINTE, da freguesia de Coruche, encontrando-se registada a aquisição, pela inscrição resultante
da apresentação três, de seis de Fevereiro de mil novecentos e setenta e seis, a favor de Maria
Filipa, ora terceira outorgante identificada em a) e marido Porfirio de Carvalho, falecido, em
dezoito de Setembro de dois mil, sem testamento ou outra disposição de vontade, na freguesia de
Santarém (São Nicolau), concelho de Santarém, que era natural da mencionada freguesia de
Coruche, e que teve a última morada habitual no referido lugar de Carapuções, no estado de casado com Maria Filipa sob o regime da comunhão geral, de quem são únicos herdeiros, Maria Filipa,
ora Terceira outorgante identificada em a), Mavilda Maria Carvalho Maia, ora Terceira outorgante
mulher e Euclides Joaquim Carvalho, ora justificante marido, nos termos da escritura de habilitação de herdeiros lavrada em vinte e nove de Junho de dois mil e quatro, exarada a folhas cento
e quarenta e três e seguintes, do Livro de Notas para escrituras diversas número Quinhentos e
Dezassete – D, do Cartório Notarial de Coruche, de cujo acervo sou fiel depositária; e, na proporção de metade, pela inscrição resultante da apresentação um, de quatro de Novembro de mil
novecentos e noventa e um, a favor de Alberto João Maia, ora Terceiro outorgante identificado em b).
Que os justificantes não são detentores de qualquer título formal que legitime o domínio deste
prédio, o qual veio à sua posse, por lhes ter sido doado, já na constância do seu casamento, sob a
forma meramente verbal, por volta do ano de mil novecentos e oitenta e três, pelos pais do justificante marido, Porfirio de Carvalho, já falecido, e mulher Maria Filipa, ora Terceira outorgante
identificada em a), casados que foram sob o regime da comunhão geral, e residentes no aludido
lugar de Carapuções, sem nunca terem lavrado o correspondente título, existindo como unidade
predial autónoma desde essa data.
Que, dado o modo de aquisição, não têm os justificantes possibilidades de comprovar pelos
meios normais o seu direito de propriedade perfeita, mas a verdade é que são eles os titulares de
tal imóvel, pois dele têm usufruído, plantando árvores e nele colhendo todos os frutos que ele é
susceptível de dar, efectuando as limpezas necessárias, gozando de todas as utilidades por ele proporcionadas, há mais de vinte anos, ininterruptamente, com o conhecimento de toda a gente e sem
a menor oposição de quem quer que seja, respeitando as suas demarcações, estremas, agindo com
total exclusividade e independência, e nunca como comproprietários, como se de coisa sua se
tratasse, sendo por isso uma posse contínua, pública, pacífica e de boa fé, pelo que o adquiriram
por usucapião.
Que, dadas as enunciadas características de tal posse, os justificantes adquiriram o mencionado prédio, por usucapião - título este, que, por natureza, não é susceptível de ser comprovado pelos
meios normais, invocando, por isso, esta forma originária de aquisição, para todos os efeitos
legais.
ESTÁ CONFORME O ORIGINAL. Coruche, aos 13 de Março de 2010
A Notária,
(Ana Fernanda Claro de Almeida)

Ana Fernanda Claro de Almeida, Notária, certifico, narrativamente, para efeitos de publicação,
que no Cartório Notarial de Coruche, sito na Rua dos Guerreiros, n° 15, no livro de notas para escrituras diversas número VINTE E UM - A, a folhas vinte e um e seguintes, foi lavrada uma escritura
de justificação notarial, pela qual MAVILDA MARIA CARVALHO MAIA, e marido JOSÉ
MATEUS VARELA MAIA, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, ambos naturais da
freguesia e concelho de Coruche, residentes na Rua 1.º de Dezembro, no lugar de Carapuções,
freguesia de Santana do Mato, concelho de Coruche, declararam que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do prédio a seguir identificado, da freguesia de Santana do
Mato, concelho de Coruche:
MISTO, sito no lugar de Carapuções, com a área de dezasseis mil setecentos e trinta e sete metros quadrados, composto a parte rústica por montado de sobro ou sobreiral, cultura arvense, pinhal
bravo e vinha, e a parte urbana, de uma casa de habitação; a confrontar de norte com José Carlota
Júnior, de sul com Estrada, de nascente com José Carlota Júnior e Custódio Gafaniz, e de poente com
Euclides Joaquim Carvalho; inscrito na matriz rústica sob parte do artigo 91, secção AI, e na matriz
urbana pelo artigo 101 (que proveio do artigo 2852, da freguesia de Coruche); a desanexar do
descrito na Conservatória do Registo Predial de Coruche sob o número DOIS MIL OITOCENTOS E VINTE, da freguesia de Coruche, encontrando-se registada a aquisição, pela inscrição resultante da apresentação três, de seis de Fevereiro de mil novecentos e setenta e seis, a favor de Maria
Filipa, ora terceira outorgante identificada em a) e marido Porfirio de Carvalho, presentemente já
falecido, em dezoito de Setembro de dois mil, sem testamento ou outra disposição de vontade, na
freguesia de Santarém (São Nicolau), concelho de Santarém, natural da mencionada freguesia de
Coruche, e que teve a última morada habitual no referido lugar de Carapuções, no estado de casado
com Maria Filipa sob o regime da comunhão geral, de quem são únicos herdeiros, Maria Filipa, ora
Terceira outorgante identificada em a), Mavilda Maria Carvalho Maia, ora Primeira outorgante mulher e Euclides Joaquim Carvalho, ora Terceiro outorgante marido identificado em c), nos termos da
escritura de habilitação de herdeiros lavrada em vinte e nove de Junho de dois mil e quatro, exarada
a folhas cento e quarenta e três e seguintes, do Livro de Notas para escrituras diversas número
Quinhentos e Dezassete - D, do Cartório Notarial de Coruche, de cujo acervo sou fiel depositária; e, na
proporção de metade, pela inscrição resultante da apresentação um, de quatro de Novembro de mil
novecentos e noventa e um, a favor de Alberto João Maia, ora Terceiro outorgante identificado em b).
Que os justificantes não são detentores de qualquer título formal que Iegitime o domínio deste
prédio, o qual veio à sua posse, por lhes ter sido doado, já na constância do seu casamento, sob a
forma meramente verbal, por volta do ano de mil novecentos e oitenta e três, pelos pais da justificaste mulher, Porfirio de Carvalho, já falecido, e mulher Maria Filipa, ora Terceira outorgante identificada em a), casados que foram sob o regime da comunhão geral, e residentes no aludido lugar de
Carapuções, sem nunca terem lavrado o correspondente título, existindo como unidade predial
autónoma desde essa data.
Que, dado o modo de aquisição, não têm os justificantes possibilidades de comprovar pelos meios
normais o seu direito de propriedade perfeita, mas a verdade é que são eles os titulares de tal imóvel,
pois dele têm usufruído, fazendo reparações, plantando árvores e nele colhendo todos os frutos que ele
é susceptível de dar, efectuando as limpezas necessárias, gozando de todas as utilidades por ele proporcionadas, há mais de vinte anos, ininterruptamente, com o conhecimento de toda a gente e sem a
menor oposição de quem quer que seja, respeitando as suas demarcações, estremas, agindo com total
exclusividade e independência, e nunca como comproprietários, como se de coisa sua se tratasse, sendo
por isso uma posse contínua, pública, pacífica e de boa fé, pelo que o adquiriram por usucapião.
Que, dadas as enunciadas características de tal posse, os justificantes adquiriram o mencionado
prédio, por usucapião - título este, que, por natureza, não é susceptível de ser comprovado pelos
meios normais, invocando, por isso, esta forma originária de aquisição, para todos os efeitos legais.
ESTÁ CONFORME O ORIGINAL. Coruche, aos 13 de Março de 2010
A Notária,
(Ana Fernanda Claro de Almeida)
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Azervadinha fez Peregrinação
No fim-de-semana 13 e 14 de Março, um grupo de peregrinos da nossa paróquia, (Nossa Senhora da Graça),
viveram estes dois dias em ambiente simples, agradável e em família peregrinando por alguns lugares sagrados
do norte, preparando-nos para a Páscoa com o coração renovado.
Começámos por visitar em
Paranhos (Porto) o Convento das
Irmãs do Bom Pastor, onde
viveu a Beata Maria do Divino
Coração, que dedicou a sua vida
cuidando de raparigas em situação difícil, sabendo dar como
ninguém o bálsamo da paz e
consolação, no meio de uma
dolorosíssima doença.
Visitamos um pequeno museu e ouvimos o relato de vida
da Beata feito por uma irmã do
Convento, aí rezamos o terço
com muita serenidade e fé, com
um só coração e uma só alma.
Seguimos para Balasar onde
visitamos a casa e a Igreja Matriz, onde se encontra o túmulo
da Beata Alexandrina Maria
Costa, que viveu paralisada durante vários anos, vivendo exclusivamente da Eucaristia.
Viveu enamorada do Coração
de Jesus. Nele encontrou consolação, alívio e alegria de viver.
Pernoitamos no Convento
do Santuário do Menino Jesus
de Praga, em Avessadas – Marco de Canaveses. Na Igreja do
Santuário fizemos a oração da

noite em conjunto, movidos
pela fé, pois a imagem do Menino Jesus tem a ternura da infância e fez-nos perceber a proximidade de Deus do seu amor.
No Domingo vivemos a Eucaristia com a comunidade local.
Na Serra da Lapa (Sernancelhe) visitámos um dos Santuários mais antigos de Portugal.
Na Igreja Matriz, onde se encontra a pequena Imagem da
Senhora da Lapa. Aí, rezámos a
Coroa das sete alegrias de Nossa Senhora. No final cada peregrino ofereceu uma flor em
papel elaborada pelos utentes do
Lar do Monte da Barca.
Seguimos para Coimbra onde visitámos no Carmelo, O
Memorial da Irmã Lúcia que
nos dá a conhecer melhor a sua
vida, onde estão expostos alguns
objectos pessoais, a sua cela de
carmelita, o percurso histórico
da sua vida, trabalhos feitos por
ela, fotografias da sua vida. Na
Igreja do Carmelo fizemos uma
oração muito sentida de louvor
e Acção de Graças a Deus pela
Pastorinha de Fátima.

Quadras
Isto não foi um passeio
Foi uma bela peregrinação
É Deus que eu bem sei
É encanto do Padre João.

Por fim visitámos a Igreja de
Santa Cruz, Fundada por S.
Teotónio, onde estão sepultados
os dois primeiros reis de Portugal e onde viveu vários anos,
Santo António de Lisboa.
Terminámos a nossa peregrinação com o coração alegre e
mais forte, pois estes dois dias
tiveram momentos de oração,
meditação e reflexão, vividos
numa sã amizade alegria e partilha.
Nós e o Padre João Luís, vivemos momentos lindos de
Encontro e de Festa. Sabemos
que é só o começo, pois tenho a
certeza que todos nós o queremos repetir.

As graças derramadas
São abundância em amor
São flores abençoadas
São alegria e calor.
Obrigado meu Bom Deus
Pela Tua imensa bondade
Enche nossos corações
De paz e felicidade
Foram bons estes momentos
Belos a toda a hora
Chegou a hora da partida
Com Deus vamos embora.
Autora: Manuela Elias
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Cartório Notarial – Coruche
Notária Ana Fernanda Claro de Almeida
Rua dos Guerreiros n.° 15, em Coruche
– EXTRACTO –
Ana Fernanda Claro de Almeida, Notária, certifico, narrativamente, para efeitos de publicação,
que no Cartório Notarial de Coruche, sito na Rua dos Guerreiros, n° 15, no livro de notas para escrituras diversas número VINTE E UM - A, a folhas três e seguintes, foi lavrada uma escritura de justificação notarial, pela qual MARIA ADÍLIA SILVA CASTANHAS, e marido JOSÉ ANTÓNIO
PINTO CASTANHAS, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, ambos naturais da
freguesia do Couço, concelho de Coruche, onde residem, no lugar de Santa Justa na Rua dos
Lavadores, declararam que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do prédio
a seguir identificado, da freguesia da Erra, concelho de Coruche:
RÚSTICO, sito no lugar de Foros do Feixe, com a área de treze mil oitocentos e sessenta e
cinco metros quadrados, composto por cultura arvense, olival e pinhal bravo; a confrontar de norte
com Herdeiros de António Costa, de sul com Herdeiros de Manuel Costa, de nascente com Herdade
da Texugueira e de poente com Herdade da Sesmaria da Erra; inscrito na matriz rústica sob parte
do artigo 25, secção F, ainda sem valor patrimonial atribuído, ao qual atribuem o valor de mil euros
para efeitos deste acto;
Que o prédio não se encontra descrito na Conservatória do Registo Predial de Coruche.
Que os ora justificantes Maria Adília Silva Castanhas e marido José António Pinto Castanhas
adquiriram o prédio supra descrito por lhes haver sido doado, pela forma meramente verbal, por
Joaquim António Costa, viúvo, residente que foi no lugar de Santa Justa, da mencionada freguesia
do Couço, por volta do ano de mil novecentos e oitenta e nove, sem nunca terem lavrado o correspondente título, nem nunca se terem disponibilizado para o fazer, existindo como unidade predial
autónoma e devidamente demarcado desde essa data.
Que dada a forma de aquisição, não têm os justificantes, possibilidades de comprovar pelos
meios normais o seu direito de propriedade perfeita, mas a verdade é que são eles os titulares de tal
imóvel, pois dele têm usufruído, plantando árvores, cultivando o olival e nele colhendo todos os frutos que ele é susceptível de dar, efectuando as limpezas necessárias, há mais de vinte anos, ininterruptamente, com o conhecimento de toda a gente e sem a menor oposição de quem quer que seja,
respeitando as suas demarcações, estremas, agindo com total exclusividade e independência, e
nunca como comproprietários, como se de coisa sua se tratasse, sendo por isso uma posse contínua,
pública, pacífica e de boa fé, pelo que o adquiriram por usucapião.
Que, dadas as enunciadas características de tal posse, os justificantes adquiriram o mencionado
prédio, por usucapião - título este, que, por natureza, não é susceptível de ser comprovado pelos
meios normais, invocando, por isso, esta forma originária de aquisição, para todos os efeitos legais.
ESTÁ CONFORME O ORIGINAL. Coruche, aos 12 de Março de 2010
A Notária,
(Ana Fernanda Claro de Almeida)

Exposições homenageiam Mulher

Coruche celebrou Dia Internacional da Mulher
O Município de Coruche assinalou em festa o Dia Internacional da Mulher que se celebrou no dia 8 de Março.
As comemorações arrancaram no sábado, dia 6 de
Março, com a inauguração da exposição fotográfica
“Mulheres”, na cafetaria do Museu Municipal de Coruche. Dezanove mulheres naturais do concelho foram
destacadas pelos seus feitos nas mais diversas áreas
como o fado, medicina, ginástica, arte ou voluntariado.
Depois da inauguração, seguiu-se a conferência “Mulheres: Passado e Presente” que contou com a presença
de Paula Godinho, antropóloga, professora universitária
e escritora, Teresa Joaquim, Professora da Universidade
Aberta e especialista em Estudos sobre mulheres e Sara
Falcão Casaca, Presidente da Comissão para a Cidadania
e Igualdade de Género (CIG).
No dia 7 de Março foi a vez de outra Mulher inaugurar uma exposição de quadros da sua autoria. A artista
Rosa Pais revela que esta exposição com o nome de
“Desabafos” é uma viagem pelas memórias, desde a sua
infância até aos dias de hoje.
A inauguração iniciou-se com uma breve apresentação no Auditório do Museu Municipal, completamente
lotado diga-se, onde foram lidos alguns poemas escritos
pela pintora. Cada tela associa-se a um poema que,
segundo a própria, são indissociáveis, complementando-se um ao outro.
Já no dia 8 de Março, as funcionárias da Câmara Municipal de Coruche tiveram dispensa a partir das 15h00
com o objectivo de participarem no lanche/convívio que
decorreu na Sociedade Recreativa do Bairro da Areia,
onde se entregaram algumas lembranças. Houve ainda
animação musical.
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Câmara de Coruche nas redes sociais
A Câmara Municipal de Coruche está disponível no Facebook e no Twitter desde o dia 11 de Março.

Em menos de 24 horas a página do Facebook já contava com 150 fãs
Com milhões de utilizadores no mundo inteiro, estas
duas redes sociais são uma
forma dinâmica rápida e eficaz de chegar a todos, em especial aos mais jovens.
___
Assim, à semelhança de outros municípios do país que também já constam nestas duas
redes sociais, a Câmara de Co-

ruche pretende através destas
plataformas, aproximar a autarquia dos munícipes, motivando-os para a participação nas actividades municipais.
Nestas duas redes é possível
partilhar fotografias, vídeos ou
links com todos os seguidores.
Não se pretende que estes
espaços online sejam fóruns de
discussão política mas sim que
funcionem como espaços de di-

vulgação das actividades e dos
eventos realizados no concelho.
Para Pedro Orvalho, adjunto
do presidente da Câmara e coordenador do Gabinete de Comunicação da autarquia considera
as redes sociais um canal de divulgação muito eficiente e barato “avançamos com a criação
da página do Município de Coruche no Facebook e no Twitter,
porque entendemos que são

duas plataformas baratas e eficazes para comunicarmos com
a população mais jovem. Temos
um programa na Rádio Voz do
Sorraia, temos o boletim municipal e a agenda cultural, temos
o site, temos uma rede de outdoors e de mupis, mas não tínhamos nenhum suporte especialmente direccionado para os
munícipes mais jovens, assim
sendo esta aposta no facebook e

no twitter parece-me inteligente
e perspicaz”.
O adjunto de Dionísio Mendes sublinha que estes suportes
comunicacionais são exclusivamente informativos “não vamos
permitir a instrumentalização
política destas páginas, queremos que funcionem exclusivamente como uma ferramenta de
comunicação e aproximação ao
público mais jovem”.

de Coruche a Dakar
pelos caminhos da aventura e da solidariedade

A rota do
“Portugal Dakar Challenge”

O evento “Portugal Dakar Challenge: A Corrida Solidária Mais Louca do
Mundo” foi oficialmente apresentado no
dia 20 de Março, durante a realização do
Salão Motor Clássico, na FIL, em Lisboa.
O apresentador de televisão, Francisco Mendes e o Campeão Europeu de
Enduro, David Megre, (ambos embaixadores do evento), fizeram a apresentação
oficial desta prova que envolve as Câmaras Municipais de Coruche e Tavira, a
Região de Turismo do Algarve e a Fundação AMI.

Este é um projecto embrionário,
desenvolvido pela Global Share® Eventos que, para além da vertente aventureira, tem também um cariz social e
solidário. O objectivo é que esta acção
tenha continuidade e ganhe uma dimensão internacional, daí que a AMI tenha
sido nomeada como destinatário exclusivo do projecto.
Em representação do Município de
Coruche esteve o adjunto do Presidente
da Câmara, Pedro Orvalho que considera
que “esta é uma iniciativa bastante louvável e com muito potencial, não só pela

vertente solidária, mas também por ser
mais uma forma de divulgar e promover
o concelho”.
Pedro Orvalho acrescenta ainda que
“Coruche tem todo o interesse em aliarse a este tipo de iniciativas, vamos
aproveitar para mostrar as nossas potencialidades naturais para a realização
das mais diversas actividades de aventura, desporto e lazer” e espera que esta
viajem se traduza num auxilio efectivo
das populações mais carenciadas do
Senegal.
A “Corrida Solidária Mais Louca

do Mundo” irá ligar Portugal ao Lago
Rosa em Dakar, não tendo qualquer competição ou componente desportiva associada (excepto uma simbólica etapa final
em pleno Lago Rosa).
Podem participar no máximo 50
equipas, constituídas por viatura e ocupantes, dos 18 aos 80 anos.
O ponto de partida desta aventura
solidária será em Coruche, no dia 26
de Dezembro de 2010.
Mais informações em:
http://www.portugaldakar.com/
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Coruche mais ecológico de 20 a 28 de Março

Semana Verde em Coruche
No dia 20 de Março iniciou-se o programa de actividades da Semana Verde com a acção Limpar Portugal.
Cerca de 500 voluntários aderiram a este projecto nacional no concelho de Coruche o que resultou num total de
24 860 toneladas de lixo recolhidas.
As freguesias de, Branca, Coruche, Erra, Fajarda,
Lamarosa e Santana do Mato receberam de braços abertos esta iniciativa que terminou com um balanço muito
positivo.
Para além dos voluntários a título individual, o município de Coruche e o Grupo Amorim contaram com a
forte participação de empresas e de várias Associações
recreativas e desportivas do concelho.
Já no dia 21 realizou-se o Passeio Pedestre integrado
na acção “Plante uma Árvore – Ano Internacional da
Biodiversidade 2010”. O passeio teve início no Pavilhão
Desportivo de Coruche e terminou na Urbanização Casas
do Planalto, onde cerca de 80 pessoas plantaram sobreiros e azinheiras.
No dia 22 de Março foi a vez da Comunidade Educativa iniciar as actividades no âmbito da Semana Verde
com a cerimónia do içar da bandeira integrada no projecto Eco-Escolas, na EBI/JI de Couço. Nesta cerimónia a
EBI/JI do Couço e o Jardim-de-infância da Branca receberam o Troféu Escola Ecológica pelas boas práticas
ambientais que desenvolveram na separação de resíduos
para a sua valorização, durante o ano lectivo 2008/2009.
No dia 23 e 24 de Março, a DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, percorreu algumas
das escolas básicas do Município de Coruche com o
objectivo de promover a campanha “Gestos simples, para
um uso eficiente da energia eléctrica”. Este projecto tem
como finalidade despertar o interesse dos alunos pela
temática do consumo da electricidade e alterações climáticas, sensibilizar para as consequências da produção e

Alunos do 1.º Ciclo da
Escola EBIJI do Couço
plantam árvores

Campanha da DECO - Brigada de Carbono de Santarém

do consumo de electricidade e incentivar a adopção de
comportamentos de consumo energeticamente eficiente.
Ainda no dia 23 de Março, os alunos do 1.º ciclo da
escola EBI/JI do Couço plantaram árvores junto do Circuito de Manutenção, onde realizaram também várias
actividades desportivas.
Na Quinta-feira, dia 25, a DECO voltou a Coruche,
desta vez para uma campanha de rua denominada
“Brigada de Carbono de Santarém”. Conjuntamente, os
alunos da EB 2.3 Dr. Armando Lizardo desenvolveram
uma campanha de sensibilização para o uso eficiente de
energia e promoção do uso de transportes públicos.
Os alunos do pré-escolar foram também alertados
para as questões ambientais com uma peça de teatro “O
Diálogo das Estações”, representada pelo Grupo de Teatro da Associação de Reformados e Pensionistas do Couço.
No dia 26 de Março, a empresa Tegael promoveu o
workshop “Sustentabilidade Ambiental das Empresas”
que contou com a presença de António Piegas e Ana
Gonçalves, ambos engenheiros da Tegael.
À mesma hora, mas para um público mais novo,
decorria o Colóquio “Vou Chegar ao Lugar Mais Alto”.
Os atletas José Silva, (vice-campeão de maratonas de
BTT e 5.º classificado na Taça de Portugal) e Miguel
Arraiolos (vencedor da Taça de Portugal de Triatlo e
Esperança Olímpica para Londres 2010) e o treinador de
Juvenis do Sporting Clube de Portugal, Luís Dias, responderam às várias perguntas dos alunos.
O objectivo deste colóquio foi mostrar aos jovens que
só com esforço, dedicação e sucesso escolar, se consegue
chegar ao lugar mais alto.
A Semana terminou com a projecção do documentário “Home: um encontro marcado com o Planeta”
no Auditório do Pavilhão Municipal.

o seu banco em Coruche
telefs. 243 617 502 - 243 617 544 - 243 617 592 • fax 243 617 196

DELEGAÇÃO NO BISCAÍNHO
telefs. 243 689 333 - 243 689 369 • fax 243 689 380
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ARTE & CULTURA

• Artesanato em Coruche

Freguesia de Coruche

Por: Paulo Fatela
Artesão

Pintura em madeira

http://paulofatela.blogs.sapo.pt

Artesã: Anabela Couto

Artesanato Tradicional
Anabela Couto fala de si:
Comecei no artesanato há cerca de sete
anos, apesar de desde de sempre ter um gosto
especial pelo desenho. Há três anos dediquei-me a tempo inteiro à pintura sobre têxtil,
cerâmica e madeira, bem como a algumas
técnicas de artes decorativas, na sequência de
ter ficado desempregada.
Tudo o que faço resulta da experimentação, e de uma enorme vontade de produzir
este tipo de peças não tenho formação específica
Em termos de peças cerâmicas e madeira
procuro fazê-las com imagens associadas ao
concelho de Coruche, chita da terra, corujas,
etc.
Executo as peças em minha casa e exponho-as na CORART – Associação de Artesanato de Coruche.
Relativamente à pintura de peças em têxtil produzo as mais diversas, fraldas, fitas
académicas, sacos, etc.
Na sequência de me ter associado à
CORART, tenho participado na Feira Internacional do Artesanato – Lisboa, em 2008 e
2009, bem como em eventos em Coruche,
nomeadamente nos “Sabores do Toiro Bravo”.
Anabela Couto poderá ser contactada na
CORART – Associação de Artesanato de
Coruche e através do e-mail:
anabelacouto2010@hotmail.com

Pintura em cerâmica

Pintura em têxtil

Decoupáge
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SUGESTÕES
DE LEITURA

Por:
Telma Leal Caixeirinho

Por:
Mário Gonçalves

www.livroseleituras.com

A não perder . . .

Biografia de Saramago
Muito se sabe sobre o Prémio Nobel da Literatura. As suas obras publicadas, o seu
diário, a sua página na internet, os seus aparecimentos públicos, e as suas conhecidas
intervenções polémicas, nomeadamente contra a Igreja, ajudam a perceber melhor a
vida de José Saramago. “Biografia de Saramago” de Yves Stalloni é mais um contributo. Editada pela Guerra & Paz e Edições Pluma, o livro recebe largos elogios do
próprio Saramago.

Carta Aberta a Salazar
Muito já se escreveu sobre António Oliveira Salazar, todavia alguns relatos parecem
mais fidedignos que outros. “Carta Aberta a Salazar” parece ser um deles, isto porque
“ninguém conhece melhor o amo que o seu criado de quarto”. Henrique Galvão recorria frequentemente a esta ideia para, de forma alegórica ? considerando ter sido “criado de quarto de Salazar”?, significar que, por ter servido intimamente o ditador e o
regime, ninguém os conhecia melhor do que ele. O livro é da Esfera do Caos.

Deusa Mãe
E se Deus fosse uma mulher? Fosse afinal uma Deusa? Por que razão a crença que
Deus poderia ser mulher desapareceu repentinamente quando durante muitos anos –
na história antiga – se acreditou que Deus poderia ser homem ou mulher. Através da
Editora Pergaminho, com o seu estilo único e franco, Sylvia Browne volta a desafiar
as convenções culturais e religiosas dominantes nesta análise esclarecedora sobre a
divindade feminina, ou seja, a Deusa Mãe, o princípio feminino de Deus.

A Lenda – 1958-2009
Michael Jackson é e continuará a ser uma das lendas da música. O rei da pop. Só isso,
justifica os milhões de páginas que já se escreveu sobre ele. O dia 25 de Junho de
2009, a notícia da morte de Michael Jackson marcou o fim trágico de uma vida extraordinária mas envolta em suspeitas há décadas. De facto, Michael Jackson era um
homem de contradições. Nesta fascinante biografia, Chas Newkey-Burden passa em
revista os mitos e os rumores e apresenta um retrato fiel do auto-intitulado "Rei da
Pop", sem ignorar a controvérsia e respeitando o legado do génio cuja música tornou
mais feliz a vida de muitas pessoas. O livro é das Publicações Europa-América.

Brinca comigo
David Soares, João Barreiros, João Ventura e Luís Filipe Silva têm, neste livro, uma
coisa em comum: todos eles escolheram o brinquedo para brincar com as palavras e
construírem estórias de encantar. João Barreiros fala-nos de “Noddy50 que abre os
braços, perdido num êxtase sublime e Rupert19 que dança de alegria à volta da sala,
num tosco sapateado de vitória”. David Soares fala de um “rapaz que foi buscar uma
foca de plástico à caixa e pousou-a sobre o balcão…”. João ventura lembra o efeito
que tem o brilho azul dos olhos de uma boneca e Luís Filipe Silva conta-nos as aventuras de uma toupeira de peluche escondida num sótão. São quatro fantásticas estórias, contadas por quatro inventivos escritores, trazidas até nós pela Escritório Editora.

DVD
Estado de Guerra de Kathryn Bigelow
Eis em DVD a grande surpresa da
noite dos Óscares: Estado de
Guerra realizado pela primeira
mulher a receber a estatueta
dourada em toda a história da
academia… senhoras e senhores,
nada mais nada menos de que…
Kathryn Bigelow.
Este filme retrata de uma forma
genial o dia-a-dia de uma guerra… Estar num terreno em que o
perigo está presente em cada
segundo… e errar é proibido…
da mesma forma que cada segundo vivido representa uma marca
para toda a vida para quem a
vive… seja qual for a sua posição… marca para sempre… tal
como este filme o pode marcar a
si!
Imperdível.

CD
Sting in the Tail de Scorpions
Na recta final da sua carreira,
Scorpions lançam o seu derradeiro álbum, Sting in the
Tail.
O público português enquanto aguarda pelo concerto da
última tournée (por enquanto
não há, infelizmente, nada
em agenda) poderá escutar
este trabalho e, ao mesmo
tempo, relembrar os grandes
hits pela voz inconfundível
do alemão Klaus Meine.
Ficamos à espera de ver e
ouvir SCORPIONS! Uma
banda inesquecível!

LIVRO
Juntos ao Luar de Nicholas Sparks

Táxis Paul
Táxi c/ 7 lugares

Tlm(s). 914 068 678
932 273 052

Anuncie no
Jornal de Coruche
Tlm: 91 300 86 58 • geral@ojornaldecoruche.com

Em quase todas as salas de cinema
está em cartaz Juntos ao Luar, a
adaptação deste magnífico livro da
autoria do muito reconhecido
Nicholas Sparks. Mas não é só nas
salas de cinema que se pode ter
acesso à história de John e
Savannah, os jovens que dão vida à
história de amor… feita de encontros e desencontros, bem ao estilo de
Sparks… um estilo que nos arrebata da primeira à última página.
Uma sugestão 2 em 1, livro e cinema. A não perder!
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Judo Clube
de Coruche

No passado dia 20 de Março, no Pavilhão Municipal de Salvaterra
de Magos realizou-se mais um campeonato de Judo, tendo o Judo
Clube de Coruche obtendo as seguintes classificações:
Escalão Benjamins
- Raquel Barbas - 2.º lugar;
- Ana Lamas - 3.º lugar;
- Sara Nunes - 4.º lugar;
- António Branco - 1.º lugar;
- Rafael Vinhas - 3.º lugar;
- Afonso Joaquim - 1.º lugar;
- Rafael Fonseca - 2.º lugar;
- Miguel Jóia - 3.º lugar;

No Agrupamento Educor…

Alunos de palmo e meio em competição matemática
No passado dia 24 de Fevereiro, na Escola
EB2/3 Dr. Armando Lizardo, decorreu a segunda e última fase do Campeonato “Jovens
Matemáticos” para alunos do 3.º e 4.º ano de
escolaridade.
Trata-se de uma actividade promovida pelo
Departamento do 1.º Ciclo, destinada a incentivar
o gosto pela matemática, junto dos alunos de tenra idade.

Escalão Infantis
- Jessica Filipe - 1.º lugar;
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Esta iniciativa contou com a participação de
23 alunos, oriundos das diferentes escolas do
Agrupamento.
No final, era visível a satisfação dos jovens
participantes por poderem mostrar as suas competências no domínio da matemática.
Os alunos com melhor desempenho serão propostos para integrar o quadro de mérito e valor do
Agrupamento Educor.

Búzios-Coruche

Escalão Juvenis
- Miguel Peneireiro - 1.º lugar;
- Daniel Fortunato - 3.º lugar.
Mais uma vez o clube louva o mérito conseguido por estes atletas,
que conseguiram neste campeonato Quatro 1.º Lugares; Dois 2.º
Lugares; Quatro 3.º Lugares e Um 4.º Lugar.
De igual modo o clube agradece aos pais e familiares dos atletas,
que novamente facultaram o transporte, permitindo assim a presença
dos atletas neste campeonato.
No dia 26 de Março no pavilhão gimnodesportivo de Coruche, o
Judo Clube de Coruche, realizou duas acções de judo, com o apoio do
Instituto de Desporto de Portugal onde estiveram presentes 147 alunos
da Escola EB2,3 de Coruche.
___
Floriano Barbas

cozinha regional • qualidade em ambiente caseiro

Telef. 243 617 429
Rua São Pedro, n.º 1 • 2100-164 Coruche

Ana Monteiro no campeonato zonal de infantis

SAPATARIA

Tel. 243 618 769
Rua de Santarém, 71 • 2100-226 Coruche

Realizou-se nos passados dias 05, 06 e 07 de Março nas Piscinas Municipais de Tavira a mais importante
competição de Inverno de Infantis.
Ana Monteiro foi a única atleta da Búzios - Coruche a conseguir tempos de admissão para esta prova nos
100m e 200m Costas, o seu desempenho foi razoável ficando aquém dos seus melhores tempos com o 36º
lugar nos 100m Costas (1'20''76) e o 35º lugar nos 200m Costas (2'54''12).

Ana Monteiro no estágio da selecção regional
Decorreu nos passados dias 20 e 21 de Março o estágio de Infantis e Juvenis, sendo a Ana Monteiro convocada para o respectivo estágio, que serve para preparar a futura selecção distrital na Taça Vale do Tejo.
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ESCOLA ACADEMIA SPORTING

DE

SAMORA CORREIA
Carlos Bacalhau

O mês da Primavera, do Dia
da Mulher e do Dia do Pai, entre
outras efemérides, foi particularmente intenso na Escola Academia Sporting de Samora Correia, com os seus alunos a poderem aplicar os ensinamentos
obtidos nos treinos em várias
actividades organizadas quer
pela estrutura da EAS de Samora
Correia, quer por outras entidades.
Iniciou-se a Liga Amora
2002, no complexo desportivo
da Escola Academia Sporting de
Amora. Esta “competição” é
dirigida aos alunos nascidos no
ano de 2002 e envolve várias
Escolas Academia Sporting da
zona da Grande Lisboa e de
Setúbal. No dia 6 de Março, os
mais pequeninos (em tamanho,
mas grandes em qualidades)
foram até à margem Sul disputar
a 1.ª jornada. Foi uma experiência enorme para os craques de
palmo e meio.
No mesmo fim-de-semana,
terminou a Liga UALD 2000,
em Alverca, onde a EAS Samora
Correia teve uma participação ao
nível das melhores equipas que
participaram no Torneio.
No fim-de-semana de 13 de
Março, voltaram as emoções ao
Estádio da Murteira com a Liga
EAS-SC Sub13. Numa jornada
que envolveu as EAS Corroios,
Loures, Póvoa de Santa Iria,
Samora Correia e a ADC Coruche, os resultados dos vários
jogos permitiram confirmar a
boa participação das duas equipas da EAS Samora Correia
(Adrien e Pereirinha), conse-

guindo ambas as equipas estar
posicionadas em primeiro lugar
nas respectivas tabelas classificativas.
O Dia do Pai, 19 de Março,
foi particularmente assinalado na
EAS Samora Correia, com todos
os alunos e pais a desenvolverem
as suas qualidades nos relvados
do Estádio da Murteira, deliciando quem assistiu e conseguindo,
sem excepção, momentos de
agradável convívio entre filhos e
pais. No final, os pais estavam

naturalmente mais cansados que
os filhos, mas entre jogos lúdicos
e partidas de futebol entre filhos,
de um lado, e pais, de outro, a
manhã e a tarde do dia 20 de
Março foram, ajudadas pelo
tempo primaveril que se fez sentir no complexo desportivo da
Murteira, inesquecíveis.
O mês de Março, em termos
desportivos, terminou com duas
actividades diferenciadas. No
sábado, 27 de Março, a EAS
Samora Correia convidou a

União Desportiva Vilafranquense e a Escola Geração Benfica de
Alverca para um encontro de
Minis, envolvendo os meninos
nascidos em 2003 e 2004. Foram
momentos divertidíssimos os
vividos na Academia Sporting de
Samora Correia, com golos e fintas dos craques com 6 e 7 anos, a
demonstrarem que “de pequenino se torce o pepino”.
No domingo, a EAS Samora
Correia participou na Liga Interna EAS, com jogos no Estádio

Universitário de Lisboa. A participação teve como objectivo o
permitir aos alunos desfrutar de
um ambiente onde normalmente
jogam as equipas de competição
do Sporting Clube de Portugal
(Escolas e Infantis) e partilhar
esse momento com familiares e
amigos, ao mesmo tempo que
realizam jogos com as Escolas
Academia Sporting de Amora,
Póvoa de Santa Iria e Alta de
Lisboa.
Durante o mês de Março,
alguns dos alunos da Academia
Sporting de Samora Correia
estiveram presentes em acções
de captação para integrar as
Selecções EAS Lisboa Norte,
com o objectivo de participarem
em Torneios para os quais o
Sporting foi convidado, entregando a responsabilidade da participação às Escolas Academia
Sporting.
No processo de selecção, foram escolhidos 4 alunos da Academia de Samora Correia: Miguel Vicêncio (Selecção 2000),
João Nicolau, Pedro Montóia e
Carlos Bacalhau (Carlitos), na
Selecção Infantis 1997/1998. No
fim-de-semana da Páscoa, participam nos Torneios Carlos Saleiro e Domingos Sávio, em Lisboa.
No mês de Março, comemoraram mais um aniversário os
alunos: José Esteves, David Ribeiro, João Nicolau, Filipe Conceição e Rafael Marques, para
além do Técnico João Canastreiro.
Para todos eles, aqui ficam os
nossos PARABÉNS.
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Actividades da
Escola de Futebol

Manuel Agostinho Correia
Tel.: 243 619 459 • Tlm. 919 398 749
Santo Antonino • 2100-122 Coruche

M. FERNANDES & GOMES, LDA.
Encadernação

Plastificação

por lombada plástica
e arame

através de
bolsas de
plástico ou
rolos até
1650mm.

ADC Liga Sporting Pingo Doce

Calendário de Competições 2009/2010
DATA

Telef. 218 110 770 • Fax. 218 127 820

ACTIVIDADE/DESCRIÇÃO

PARTICIPANTES

17 Abril

Liga Manchester United
Sub-9

2001/2002

24 Abril

16h00
Liga Sporting em Samora

2001
(eventualmente alguns 2002)

24 Abril

Liga Manchester United
Sub-15

94/95/96 + Miguel Dias, Coelho e F. Correia

25 Abril

Torneio em Évora

Todos 2003/04 e alguns 2002,
1999/2000, 1997/1998

1 Maio

15h30 em Samora
Jogo futebol 11 com Samora

94/95/96 + Miguel Dias, Coelho e F. Correia

8 Maio

Liga Manchester United
Sub-9

2001/2002

15 Maio

15h00
Liga Sporting em Samora

2001
(eventualmente alguns 2002)

15 Maio

Liga Manchester United
Sub-13
(Final 1º/2º)

1997/1998 + Fábio Mendes, Gonçalo Dias
e Pedro Nunes

22 Maio

Liga Manchester United
Sub-11

1999/2000 + Gonçalo Diogo

22 Maio

Liga Sporting em Samora Correia

1996/1997/1998

29 Maio

Liga Manchester United
Sub-15

94/95/96 + Miguel Dias, Coelho e F. Correia

5 Junho

15h00
Liga Sporting em Samora

2001
(eventualmente alguns 2002)

5 Junho

Liga Manchester United
Sub-11

1999/2000

12 Junho

Liga Manchester United
Sub-9

2001/2002

19 Junho

Liga Manchester United
Sub-15

94/95/96 + Miguel Dias, Coelho e F. Correia

19 Junho

Liga Sporting em Samora Correia
(Finais)

1997 / 1998 / 1999

29 Junho
a 4 Julho

Torneio em Santiago de
Compostela

Sub-14 e Sub 11

R. Marques da Silva, 41/A • 1170-222 Lisboa
www.mfg.pt • E-mail: mfg@netcabo.pt

ELECTRICISTA AUTO

ZONA INDUSTRIAL – CORUCHE

•
•
•
•

Baterias
Tacógrafos
Ar Condicionado
Testes Electrónicos
(multimarcas)

Tel. 243 618 893 – Tlm 917 382 943

2100-169 Coruche

José Francisco dos Santos
(Zé Nambaia)
Oficina – 243 617 392
Resid. – 243 679 868
Tlm. – 965 019 629

Junto à Estação da CP –

2100 Coruche
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Pai Nosso

Avé Maria

Paróquia de Coruche

Março de 2010
• FALECIMENTOS •
Dia 02
Dia 03
Dia 04
Dia 06
Dia 10
Dia 11
Dia 12
Dia 12
Dia 14
Dia 14
Dia 15
Dia 15
Dia 16
Dia 17
Dia 18
Dia 24
Dia 25
Dia 27
Dia 27
Dia 28
Dia 28
Dia 29
Dia 29
Dia 30
Dia 31

MANUEL ARRATEIS NEVES RODRIGUES

Mariana Emília de 79 anos
Deolinde Senhorinha Martins de 64 anos
Carlos Sebastião de 99 anos
Francisco Silvério de 81 anos
Maria da Assunção Fragoso Fernandes de 53 anos
José Miguel Quintas Loupas de 77 anos
Antónia Maria Custódia de 85 anos
Antónia Dias de 82 anos
José Pedro Damásio de 70 anos
Barbara Joaquina de 87 anos
Maria de Jesus da Silva Feneja de 78 anos
Maria Martins Nunes Formigo de 70 anos
José Serrador Cordeiro de 74 anos
José Júlio de 91 anos
José Miguel Vinheira dos Santos de 68 anos
Basílio António Agulha de 81 anos
Maria Antónia Correia Mouteira Lopes de 49 anos
Custódia Josefina Duarte de 87 anos
Maria Angélica de 86 anos
Aurélio da Costa Codeas de 84 anos
Francisco Manuel Romão de 79 anos
Custódia Emerênciana de 88 anos
Guilhermina da Silva de 79 anos
Francisco Arromba de 80 anos
Maria Ferreira Rodrigues de Sousa Coelho de 53 anos

N. 15/05/1942

F. 21/02/2010

Seus Filhos, Nora, Genro e Netos, vem por este meio agradecer
muito sensibilizados a todas as pessoas que compartilharam a sua dor pelo
falecimento do seu familiar, ocorrido no dia 21 de Fevereiro de 2010, não
podendo agradecer pessoalmente a todos que
de qualquer modo manifestaram o seu pesar e acompanharam
o seu funeral para o Cemitério de Santo Antonino – Coruche.

Pai Nosso

Avé Maria

MARIA DA ASSUNÇÃO FRAGOSO FERNANDES
N. 06-08-1956

F. 10-03-2010

Queremos agradecer a todos que nos apoiaram, acompanharam ou, por qualquer
meio, se associaram à dor da partida de quem muito amamos,
O nosso Bem-haja!
Mãe, filhos e irmãos

Agência Funerária Jacinto, Lda.

AGÊNCIA FUNERÁRIA SEBASTIÃO, LDA.
De: Sebastião Júlio Pereira

Funerais, Trasladações e Cremações
para todo o País e Estrangeiro.
•
Trata de Toda a Documentação
•
Artigos Religiosos

Chamadas a qualquer hora para o Telef.: 243 679 618
Telemóvel 917 284 692 • Fax 243 617 340
Residência

Rua dos Bombeiros Municipais, 28 r/c
2100-179 Coruche

Rua José Maria Rebocho - Lote 1
Santo António – 2100-042 Coruche

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
ABRIL DE 2010

Q

1
D

4
C
5
D
6
A
7
B
8
C

S

2
A

9 16 23 30
D C B A

S

3 10 17 24
B A D C

D
S
T
Q

11
B
12
C
13
D
14
A
15
B

18
A
19
B
20
C
21
D
22
A

25
D
26
A
27
B
28
C
29
D

A

ALMEIDA
Rua da Misericórdia, 16
2100-134 Coruche
Tel. 243 617 068

B

FRAZÃO
Rua Direita, 64
2100-167 Coruche
Tel. 243 660 099

• Pessoal especializado e
credenciado
• Florista privada

Telefones 243 617 067 e 243 678 318
Telemóveis 938 446 494 e 919 769 058

C

HIGIENE
Rua da Misericórdia, 11
2100-134 Coruche
Tel. 243 675 070
Posto da Branca
Tel. 243 606 444

D MISERICÓRDIA
Largo S. Pedro, 4
2100-111 Coruche
Tel. 243 610 370

– OLIVEIRA
Rua do Comércio, 72
2100-330 Couço
Tel. 243 650 297
– S. JOSÉ
Rua Júlio Dinis, Nº 3 - B
2100-405 Lamarosa
Tel. 243 724 062

As farmácias do Couço e Lamarosa estão sempre de serviço, por serem as únicas.

Vende-se
Casa
no Centro de Coruche
Bom Negócio
Contacto: 910 632 530

Duarte Nuno
Cadavez
Médico Especialista
Ortopedia e Fracturas

Funerais, Cremações,
Trasladações e Artigos
Religiosos

Serviço 24 horas

Agência

• Temos os melhores e mais
sofisticados auto-fúnebres

Albina Gonçalves
Médica de
Clínica Geral

Centro de Saúde de Coruche
Urgência - SAP - 24 horas/dia
Estrada da Lamarosa
2100-042 Coruche
Telef: 243 610 500
Fax: 243 617 431
Extensão de Saúde Couço
Rua Sacadura Cabral
2100-345 Couço
243 669 080 - 243 650 109
Biscaínho - 243 689 129
Lamarosa - 243 724 113

Tratamos
toda a documentação,
para o país e estrangeiro,

Hospital Distrital de Santarém
Av. Bernardo Santareno
2005-177 Santarém
Tel: 243 300 200
Fax: 243 370 220
www.hds.min-saude.pt
Mail: hdsca@hds.min-saude.pt
Tel: 243 300 860
243 300 861
Linha Azul
Tel: 243 370 578

Dr.ª Conceição
Dr. Mendonça

Dr.ª Fernanda
Silva Nunes

MÉDICOS

MÉDICA DENTISTA

Marcações pelo
Tel. 243 617 591

Tlm. 936 264 300

Tel. 243 675 977

Tel. 243 660 060

Clínica Médica Sorraia – CORUCHE

Rua da Calçadinha, 7 – CORUCHE

Tel. 243 617 888

Rua de Santarém, 75-1.º
2100-226 CORUCHE

Rua Bombeiros Municipais, N.º 1
– 1.º Dt.º • 2100-178 CORUCHE
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COAC – Nuno Marques em bom plano nos Campeonatos
Nacionais de Ori-BTT
Decorreu nos dias 27 e 28 de Março 2010,
em Oliveira de Azeméis, o Campeonato
Nacional de Orientação em BTT.
O evento organizado pelo
Ori-Estarreja foi constituído
por 3 etapas distintas (Distância
Média, Sprint e Distância Longa) e contou com a presença de
quase 300 atletas.
No Sábado de manhã decorreu a etapa de Distância Média
em S. Martinho da Gândara,
sendo a muita lama existente um
dos grandes desafios impostos
aos atletas que se deslocaram ao
norte do país neste fim-de-semana Primaveril. Durante a tarde
teve lugar a etapa de Sprint no
mesmo mapa usado para a
Distância Média.
Com duas provas praticamente isentas de erros de navegação, Nuno Marques (COAC)
foi o vencedor das duas primei-

ras etapas no escalão H21B. Ricardo Serrão e Virgolino Coelho,
também atletas do COAC, oscilaram entre o 4.º e o 8.º lugar nas
duas etapas.
No Domingo teve lugar a
Distância Longa em Palmaz,
num terreno caracterizado por
um extenso eucaliptal e uma elevada altimetria.
Nesta ronda final, Ricardo
Serrão terminou na 4.ª posição,
Nuno Marques foi o 6.º e Virgolino Coelho alcançou o 8.º lugar.
No que respeita à classificação final, que era obtida através da soma dos pontos nas 3
etapas, Nuno Marques foi o vencedor do escalão H21B enquanto
Ricardo Serrão terminou na 6.ª
posição e Virgolino Coelho na 8.ª.

OURIVESARIA E RELOJOARIA
Amândio Cecílio & C.a Lda.
Agente das conceituadas marcas de Relógios

OMEGA * TISSOT * ORIENT * CASIO
SWATC * TIMEX E OUTRAS

A Taça de Portugal em
Ori-BTT prossegue nos dias
17 e 18 de Abril em Leiria com
IV Ori-BTT do Centro, também pontuável para o Ranking Mundial.

acção virtual

Luís Rafael Carlota
Analista de jogos de consola e pc

Aliens VS Predator
Antevisão: XBOX 360/PS3

Possuímos máquinas de gravar alianças e
chapas para automóveis e motorizadas
Taças para desporto * Serviço em Prata
* Lembranças para Bebé
Vendemos Valores Selados
Executamos consertos
Telef.: 243 675 817
Rua de Santarém – 2100-225 Coruche

Tel. 243 618 422
Fax 243 618 424
Tlms 962 737 289
969 087 759
Zona Industrial Monte da Barca, Lote 27
2100-051 Coruche

Este é o first shooter person mais esperado
deste novo ano, género acção, editado por a Sega e
realizado por a Rebelion.
Ao longo destes anos, muitas foram as versões
que foram feitas de Aliens vs Predator, mas praticamente nenhuma delas teve a capacidade de se
afirmar. Com a ajuda das capacidades de resolução
da XBOX 360 e PS3 as expectativas em torno deste
jogo são grandes.
Neste novo jogo da Rebelion vamos ter a oportunidade de jogar com os marines com os Aliens e
com Predator, cada campanha no modo solo vai
seguir a história da espécie que queremos jogar.
Cada uma das espécies tem as suas próprias características de combate, se optarmos por os marines,
a sensação é de ser uma presa, o jogo entra em contornos de um survival horror, onde a falta de armamento, a inferioridade numérica, e a falta de visibilidade vão ser um problema para enfrentar um
caçador nato como o predator e uns exterminadores
como os aliens. Com os marines dependemos das
armas de fogo, e também vamos ter que contar com
alguns aspectos do cenário, para podermos sobreviver às investidas dos nossos adversários.

O arsenal dos marines é totalmente inspirado no
filme “Aliens o oitavo passageiro” onde temos as
metralhadoras com lança granadas e o lança-chamas, e vamos contar também com o detector de
movimentos. Os Aliens a sua característica é serem
ágeis, movem-se por todas as superfícies do cenário, normalmente onde há condutas de ventilação
há aliens, tiram proveito da escuridão, o seu meio
ambiente favorito, o que os permite fazer emboscadas mortais, o ponto forte dos aliens, usando as
suas garras e mandíbulas cheias de dentes afiados.
O Predator a espécie mais completa de todas, apesar dos produtores terem tentado equilibrar as
coisas, tem uma excelente capacidade de combate.
Todas as técnicas que conhecemos dos filmes de
predator vamos poder usar, incluindo armas de
longo e curto alcance e a capacidade de se colocar
invisível e a visão são aspectos a ter em conta.
Quando experimentarmos no modo online ou
multiplayer vamos poder tirar todas as dúvidas em
relação ao equilíbrio das espécies, um título que
desta vez esperamos estar ao nível de “Killzone 2”
que foi o grande first shooter person de 2009.
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A loja
dos seus filhos!
Tel. 243 677 049
Rua de S. Pedro, n.º 13 – 2100-164 Coruche

ROSADO & CATITA
Montagens de Alumínios, Lda.

Está de volta a maratona BTT
“Trilhos da Charneca” com a edição de
2010, organizado pelos Craks Pedal
e CSP da CMC.
Dia 16 de Maio, Coruche vai estar de braços abertos para receber
mais uma jornada de BTT e convívio.
Vão estar disponíveis três percursos, aproximadamente 20, 50 e 70km com dificuldade
média, com andamento livre, percurso totalmente marcado, contagem de tempos,
abastecimentos líquidos e sólidos e prémios monetários para os primeiros classificados.
As inscrições vão estar abertas até dia 10-05-2010, são limitadas aos primeiros 400 participantes com inscrição paga e podem ser efectuadas como individual ou em equipa
através do e-mail domseguro@mail.telepac.pt (preferencial) dos telefones 917 290 010
ou 934 350 098 ou do fax 243 660 888, indicando por atleta nome completo, BI, data
nascimento, e-mail, n.º telemóvel, percurso escolhido, confirmação de almoço e número
de acompanhantes. Para garantir a inscrição deve efectuar transferência para o NIB 0035
0264 0001 9868 300 94 e enviar comprovativo via e-mail ou fax.
Todas as inscrições vão ser confirmadas via e-mail ou sms.
O valor das inscrições é 15 raios passeio e almoço, 9 raios só passeio sem almoço.
Crianças até 14 anos 12 raios passeio e almoço, 6 raios só passeio sem almoço, todos
com lembranças, seguro, reforços e banhos. Acompanhantes 9 raios para o almoço.
A concentração é no Pavilhão desportivo de Coruche a partir das 7h30 com início do
evento às 9h. Neste local decorrerão também os banhos. O pavilhão fica junto á praça de
toiros e junto ao rio.
O regulamento do evento deve ser consultado em www.craksdopedal.no.sapo.pt.

Alumínios • Estores • Vidros
• Gradeamentos • Banheiras
Mosquiteiros • Portões • Automatismos
ORÇAMENTOS GRÁTIS
Contacte e visite-nos em:
Travessa dos Agoladas – Vale Mansos 2100-037 Coruche

Tel. 243 679 161
Tlms. 938 526 652 • 939 064 534

Lavagem - Auto
Alexandre Ferreira Casimiro

Lavagem de
estofos – motores
aspiração
tratamento de plásticos
mudança de escovas limpa-vidros
um vasto serviço auto ao seu dispor

Estrada da Lamarosa

Tlm: 93 863 18 62
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DO PRADO

AO

PRATO

Mónica Tomaz

Toxinfecção Alimentar por
CAMPYLOBACTER JEJUNI
O Campylobacter jejuni é um
bacilo Gram-negativo curvo.
Estes bacilos são pequenos,
móveis com flagelos polares e
microaerófilos (o que significa
que necessitam de níveis reduzidos de oxigénio). É relativamente frágil e sensível às alterações ambientais (exemplo: 21%
de oxigénio, desidratação, calor,
desinfectantes e condições ácidas).
Devido às características
microaerófilas o microrganismo
requer, para condições óptimas
de crescimento, 3 a 5% de oxigénio e 2 a 10% de dióxido de
carbono.
São encontrados principalmente no tracto intestinal dos
gatos, cães, aves domésticas, gado, roedores, porcos, macacos,
pássaros selvagens e em alguns
humanos. Existem pelo menos
doze espécies que estão associ-

Médica veterinária

Sintomas
A doença provoca diarreia,
que pode ser aquosa ou mucosa,
e pode conter sangue (geralmente oculto) e leucócitos fecais.
Outros sintomas, muitas vezes presentes, são a dor abdominal, náuseas, dor de cabeça e
dores musculares. Normalmente,
a doença ocorre 2-5 dias após a
ingestão de comida ou água contaminada.
Alimentos associados

adas a doenças como gastrenterites e septicemias.
Hoje em dia, é reconhecida

como uma importante bactéria
entérica patogénica.

Esta bactéria contamina frequentemente carne crua de aves.
Estudos mostram que 20 a
100% da carne crua de aves vendidas a retalho estão contaminadas. Isto não é de todo surpreendente, uma vez que muitas
das aves saudáveis alojam esta
bactéria no seu tracto intestinal.

A bactéria é muitas vezes transportada por gado saudável e por
moscas nas explorações. A água
não tratada também pode ser
uma fonte de contaminação.
Medidas de controlo
As medidas de controlo contra o Staphylococcus incluem:
• Controlo de tempo e temperatura, especialmente após a
cozedura (evitar a multiplicação
bacteriana mantendo os alimentos fora da zona de temperatura
perigosa, de 10 a 65ºC),
• Evitar a preparação de alimentos com muita antecedência,
• Higiene pessoal adequada,
• Cozedura apropriada para
destruir os microrganismos.
Até breve.
___
Carlos Consiglieri
Marília Abel
Marina Jorge

Carne de Novilha Brava
Aux Champignon
Preparação

Ingredientes
1 Kg de Peito de Novilha
Cenouras
1 Cebola média
1 Pequeno Ramo de Cheiros
1 Limão
2 Gemas de ovos
Cogumelos e cebolinhas
pequenas
400 Gramas de Margarina e
Farinha
Sal e pimenta

• Coze-se o peito da novilha em água temperada com sal, pimenta, as

cenouras, a cebola e os cheiros. Na água da cozedura junta-se o sumo
de limão e as duas gemas, depois de se ter tirado a carne, as cenouras,
a cebola e os cheiros. Nesse molho colocam-se os cogumelos e as
cebolinhas pequenas para cozerem
No final deita-se a margarina e um pouco de farinha para engrossar o
molho. Rever os temperos e servir com arroz simples de passas e pinhões.

Homenagem ao matador de toiros coruchense

Joaquim Casimiro Marques
A Associação Taurina de Coruche, o grupo de amigos e aficionados do já falecido matador de toiros coruchense Joaquim Casimiro Marques,
vêm por este meio informar todos os coruchenses e aficionados que no próximo dia 2 de Maio pelas 12h, na Igreja Matriz de Coruche se
realizará uma missa em memória do prestigiado matador de toiros coruchense. Seguindo-se uma ida ao cemitério onde se irá descerrar
uma placa em sua memória.
Desde já se convidam todos os coruchenses e aficionados a estarem presentes nesta homenagem a Joaquim Casimiro Marques.
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